


 
 

 

 

 

 

مواجهة السلطة الفلسطينية للتهويد 

 واالستيطان

 
 حياة محمد الدداأ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  اتالسلطة الوطنية الفلسطينية: دراسهذه الدراسة هي دراسة علمية؛ ُأجيز نشرها في كتاب "
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 واالستيطانمواجهة السلطة الفلسطينية للتهويد 
 1أ. حياة محمد الددا

 
  :تمهيد

ألراضةةةةي ا سةةةةيطرتلا علةةةةىفةةةةي المسةةةةار الةةةةذي اتبعتةةةةه " سةةةةرا ي " فةةةةي  ، عنةةةةد التةةةةدقي للوهلةةةةة األولةةةةى
كيانلةا علةى فيلا " سرا ي "  أنشأت، قد يظن أحدنا أنه احتال  وليد اللحظة التي ومصادرتلا الفلسطينية

مصةةةادرأل األر  التأمةةة  فةةةي حأليألةةةة األمةةةر نجةةةد أن  لكةةةن عنةةةد .1948 سةةةنة األراضةةةي الفلسةةةطينية فةةةي
وقةةةد كةةةان للةةةذه المنلجيةةةة مكونةةةات  .وفةةة  منلجيةةةة مرتبةةةة ومنظمةةةة واالسةةةتيطان وعمليةةةة التلويةةةد جةةةاءت

خطيرأل عنصرية وجا رأل؛ حاولت  حةال  اليلةود مكةان الشةعب الفلسةطيني. وبعةد احةتال  الضةفة ال ربيةة 
سةةة نفسةةلا، وهةةو مةةا أدا  لةةى مصةةادرأل مسةةاحات واسةةعة تابعةةت " سةةرا ي " السيا 1967وقطةةاغ ةةةزأل سةةنة 

من األراضي الفلسطينية واستألدام عشرات اآلالف مةن المسةتوطنين  ليلةا. وبةالرةم مةن تأسةيط السةلطة 
فألةد تابعةةت " سةرا ي " سياسةات االسةتيطان والتلويةةد وبنةاء الحألةا   علةةى األر ،  1994الفلسةطينية فةي 

 مألاب  است ناف عملية التفاو  مع " سرا ي ".ورفضت  يألاف أنشطتلا االستيطانية 
 

 أواًل: مواجهة االستيطان اإلسرائيلي:
تبنةةةى االسةةةتيطان الصةةةليوني منةةةذ مرحلةةةة مةةةا قبةةة  قيةةةام الدولةةةة اإلسةةةرا يلية،  ال يةةةة "األر  واللجةةةرأل 

الء واالستيطان". وقد نفذت التنظيمات اإلرهابية الصليوينة هذه ال ال ية في فلسطين مةن خةال  االسةتي
علةةةى أكبةةةر قةةةدر مةةةن األر ، واسةةةتألدام أكبةةةر عةةةدد مةةةن الملةةةاجرين اليلةةةود، وزرغ المسةةةتعمرات فيلةةةا، 

 .2وقامت الحكومات اإلسرا يلية المتعاقبة بمواصله السياسة ذاتلا بك  الوسا   واألساليب المتاحة للا
 
 
 
 

                                                 
ونة للدراسات واالستشارات، متخصصة في الشأن الفلسطيني، تتابع دراسة الماجستير في الجامعة باح ة في مركز الزيت 1

شاركت في  عداد عدأل كتب من سلسلة تألرير معلومات، كما أعدت كتاب معاناأل الطالب الفلسطيني تحت االحتال   .اللبنانية
 اإلسرا يلي من سلسلة أولست  نسانًا التي تصدر عن مركز الزيتونة.

 .25(، ص 2008( )الدوحة: مركز الجزيرأل للدراسات، 10، سلسلة أورا  الجزيرأل )جدلية االستيطان وآفاق التسويةانظر: نواف الزرو،  2
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 (:1992–1967. النشاط االستيطاني اإلسرائيلي ما قبل أوسلو )1
مةن الضةفة  مختلفةةبنةاء  ال ةين مسةتعمرأل أقيمةت فةي منةاط  باشرت " سةرا ي " ب، 7196رب   ر ح
الم اربةةة وتةةدمير بيوتةةه وطةةرد سةةكانه  ، بةةالخالء حةةيّ 9/6/1967أصةةدرت أمةةرًا عسةةكريًا فةةي و  .3ال ربيةةة
 . 4وبناء مستعمرات جديدألمنه، 

 هةذا الحةزب ، انطلة 1977سةنة  بأليادأل مناحيم بي ن للحكومة اإلسرا يلية وعند تولي حزب الليكود
مسةتعمرأل فةي الضةفة  51 قامةة  عةن وأ مرت سياسةته االسةتيطانية ،"أر   سرا ي  الكاملة"من مفلوم 

ال ربيةة فةةي األعةةوام األربعةةة األولةى مةةن حكمةةه، وارتفةةع عةةدد المسةتوطنين مةةن بضةةعة  الف فةةي سةةنة 
 .48915 مستوطن سنةألف  45،  لى نحو 1977

زيادأل عدد المستعمرات تمدت الحكومة اإلسرا يلية سياسة أدت  لى ، اع1990–1984وخال  الفترأل 
بلغ عدد المستعمرات في الضفة باست ناء الألدط، بحسةب دراسةة  1990في سنة ف .في الضفة ال ربية

أمةةا بحسةةب األرقةةام . 6ألةةف مسةةتوطن تألريبةةاً  90مسةةتعمرأل يألطةةن فيلةةا  150 أجراهةةا خالةةد عايةةد، قرابةةة
فألةةةد بلةةغ عةةةدد المسةةتعمرات سةةةنة  ،2012 سةةنةزي لإلحصةةاء الفلسةةةطيني لالصةةادرأل عةةةن الجلةةاز المركةةة

مسةةةةتوطن فةةةةي  88,888 قرابةةةة مسةةةةتوطن؛ 221,348 مسةةةتعمرأل، سةةةةكنلا قرابةةةة 138 فةةةي الضةةةةفة 1990
 132,460 قرابةةة، و 1967الضةةفة باسةةت ناء الجةةزء مةةن الألةةدط الةةذي ضةةمته " سةةرا ي " عنةةوأل  ليلةةا سةةنة 

 . 7مستوطن في ذلك الجزء من الألدط
وفةةةي سةةةنة . 1991سةةةتمر االسةةةتيطان اإلسةةةرا يلي حتةةةى بعةةةد انطةةةال  المفاوضةةةات   ةةةر مةةة تمر مدريةةةد ا

 فةي الضةفة ال ربيةة وطنمسةت الف  110 ؛ مةن بيةنلمألةف 251 قرابةة ين  لةىوطن، وص  عدد المسةت1992
 .8نسمة ألف 141 قرابة الألدط شرقي الألدط( وقطاغ ةزأل، في حين بلغ عددهم في شرقي باست ناء)

                                                 
 2011دليل إسرائيل العام  ةري وري خلي ، "السياسات اإلسرا يلية في األراضي المحتلة،" في كمي  منصور )محرر(، 3

 .669(، ص 2011ينية، )بيروت: م سسة الدراسات الفلسط

)ةزأل: م سسة الألدط  2011مؤتمر القدس الخامس  -االستيطان في القدس ودوره في تهويدها  م سسة الألدط الدولية، 4
 .69(، ص 2012الدولية، 

)بيروت:  2004إسرائيل: دليل عام خالد عايد، "الوجود االستيطاني في األراضي المحتلة،" في كمي  منصور )محرر(،  5
 .583و 581(، ص 2004الدراسات الفلسطينية،  م سسة

 .586-583، ص المرجع نفسه 6

)رام هللا:  2012المستعمرات اإلسرائيلية في فلسطين: التقرير اإلحصائي السنوي الجلاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  7
 (، انظر: 2013الجلاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  ب/ أةسطط 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1993.pdf 
 8 A Special Report of the Foundation for Middle East , Israeli Settlements in the Occupied Territories: A Guide 

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 

http://www.fmep.org/reports/special-reports/a-guide-to-israeli-settlements-in-the-occupied-territories/israeli-settlements-in-
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، وبلةةةغ عةةةدد 1978–1967مسةةةتعمرات رسةةةمية فةةةي الفتةةةرأل  6فألةةةد تةةةّم تأسةةةيط  فةةةي قطةةةاغ ةةةةزأل،أمةةةا 
مسةتعمرات رسةمية  8مسةتوطن، فةي حةين تةّم تأسةيط  4,800 قرابةة 1978المستوطنين في نلاية سةنة 

مسةةتوطن. وتةةّم  2,100 قرابةةة 1986، وبلةةغ عةةدد المسةةتوطنين فةةي نلايةةة سةةنة 1986–1979فةةي الفتةةرأل 
 3,300 قرابةة 1990، وبلغ عدد المستوطنين في نلاية سةنة 1990–1987في الفترأل  مستعمرات 3بناء 

 مستوطن. 300,4 قرابة 1992، وبلغ عددهم في نلاية سنة 9مستوطن
 
 (:2013–1993. النشاط االستيطاني اإلسرائيلي ما بعد أوسلو )2

رحلةةة الحةة  النلةةا ي ، الةةذي أقةةر تأجيةة  قضةةية االسةةتيطان  لةةى م1993 سةةنةمنةةذ توقيةةع اتفةةا  أوسةةلو 
تألليص المساحة الج رافية التةي سةت و  فيمةا بعةد للسةلطة الفلسةطينية  لى  " سرا ي " سعتللمفاوضات، 

، فألد بلغ عةدد المسةتوطنين فةي الضةفة ال ربيةة مفاوضات مستألبلية مع الفلسطينيين في  طار نتا ج أيّ 
 قرابةةمسةتوطن؛  257,336 قرابةةني بحسةب أرقةام الجلةاز المركةزي لإلحصةاء الفلسةطي 1993نلاية سةنة 

فةي فألةدر  بتسةيلم أمةافةي شةرقي الألةدط.  146,436 قرابةةفي الضفة باسةت ناء شةرقي الألةدط، و  110,900
وطن، مسةةت 256,436 قرابةةةبلةةغ قةةد  1993فةةي الضةةفة ال ربيةةة فةةي سةةنة  المسةةتوطنينأن عةةدد  تألريةةر لةةه

انظةةر )مسةةتوطن فةةي شةةرقي الألةةدط  536,145 قرابةةة، و 10فةةي الضةةفة باسةةت ناء شةةرقي الألةةدط 900,110
 313,329 قرابةةليص   لى  1997. وارتفع عدد المستوطنين في سنة ((2رقم )خريطة ( و 1خريطة رقم )
 في شرقي الألدط. 158,929في الضفة باست ناء شرقي الألدط، و 154,400مستوطن؛ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 2003المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية: التقرير اإلحصائي السنوي الجلاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  9

 (، انظر:2004)رام هللا: الجلاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، نيسان/ أبري  
 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1059_n.pdf 

10   The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, By Hook and by Crook:–B’Tselem

Israeli Settlement Policy in the West Bank, July 2010. 
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  1993ول  ديسمبر (: المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، كانون األ 1خريطة رقم )

 

 .634(، ص 2011)بيروت: م سسة الدراسات الفلسطينية،  2011دليل إسرائيل العام المصدر: 
 .مالحظة: تشير النألاط في الخريطة  لى مواقع المستعمرات
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 1994(: المستعمرات اإلسرائيلية في القدس، 2خريطة رقم )

 
 .639، ص 2011دليل إسرائيل العام المصدر: 

 ،11/7/2000فةي  ، ومع انطال  مفاوضات الوضع النلةا ي فةي قمةة كامةب ديفيةد2000تى سنة وح
باليألافةه  ةلم تلةدأ اللجمةة االسةتيطانية علةى الضةفة ال ربيةة وقطةاغ ةةزأل، علةى الةرةم مةن مطالبةة السةلط

 كامةب ديفيةد التةيقمةة الخمةط  لةى  هءاتةكشرط أساسي لمتابعة المفاوضات؛ وقد ذهب  يلود بةاراك بال
الوجةةود العسةةكري ةيةةر اإلسةةرا يلي ةةةرب رفةة  و  ،والالج ةةين المسةةتعمرات،و  ،والحةةدود ،تتعلةة  بالألةةدط
اجتراح حلو  شكلية للةا، ، مألاب  التناز  عنلا " سرا ي ة"حمراء" ال يمكن ل ها "خطوطاً عد  و  ،نلر األردن

  عةةةن الجيةةةوب وضةةةملا للكيةةةان الصةةةليوني مألابةةة  التنةةةاز  المسةةةتعمراتمةةةن  %80 قرابةةةة:  بألةةةاء منلةةةاو 
 تسةةةةليموتوسةةةةيع حةةةةدود الألةةةةدط مةةةةع  ،شةةةةرقي الخةةةةط األخضةةةةر المسةةةةتعمرات ضةةةةمّ ا، و الصةةةة يرأل األخةةةةر 

من مساحة قطةاغ ةةزأل،  %100من مساحة الضفة ال ربية باإلضافة  لى  %73بداية في ال الفلسطينيين
ةةل مة للفلسةةطينيين  لةةى نحةةو  ألةةدط، أو مةةع احتسةةاب ال %90وعلةةى أن تزيةةد مسةةاحة الضةةفة ال ربيةةة المسس

بألةاء جةزء مةن الةة ،الألدطاحتساب مساحة  من مساحة الضفة دون %94 نحو بيةد اإلسةرا يليين  %94 وا 
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ومةةع انطةةال   .11سةةنة 25وتةةأجير بعضةةلا لمةةدأل قةةد تصةة   لةةى  ،خةةال  فتةةرأل قةةد تمتةةد  لةةى عشةةر سةةنوات
حةدات عةدد كبيةر مةن الو  ىجةاء االنتألةام اإلسةرا يلي بالمصةادقة علة 2000انتفاضة األقصةى فةي سةنة 

اإلسةةرا يلية بشةةك  ملفةةت خةةال  انتفاضةةة  المسةةتعمراتزاد معةةد  البنةةاء فةةي فألةةد  االسةةتيطانية الجديةةدأل.
، خةةال  المسةةتعمراتوحةةدأل سةةكنية فةةي  1,184صةةدرت رخةةص بنةةاء لةةة حيةة  ، 2005–2000 األقصةةى

 .12الألدط شر  مدينةرخصة  529، منلا 2000من سنة  األخيرألالعشرأل أشلر 
ية التةةي مارسةتلا السةلطة الفلسةطينية علةةى " سةرا ي " لتجميةد االسةةتيطان، ونتيجةة للضة وط السياسة
عةةن تجميةةد االسةةتيطان فةةي الضةةفة ، 25/11/2009فةةي بنيةةامين نتنيةةاهو  أعلةةن ر ةةيط وزراء االحةةتال 

قةرارات متسةارعة لالسةتيطان فةي  هةذه، خةال  فتةرأل التعلية  تةهواتخةذت حكوم ،ال ربية باست ناء الألةدط
 ؛تحاو  من خالللا أن تعو  عن تجميد االستيطان الشةكلي فةي الضةفة ال ربيةة ، بدا وكأنلاالألدط

التةي اسةتمرت لمةدأل عشةرأل  ألد بلغ  جمالي ما نفذ من وحدات سكنية في الألةدط خةال  فتةرأل "التجميةد"ف
، ففةي األشةةلر Peace Nowأمةا فةي الضةفة وفةي تألريةر لمنظمةة "السةالم اآلن"  .13وحةدأل 700، أشةلر

وحةدأل سةكنية جديةدأل فةي عةدد مةن المسةتعمرات،  600 قرابةةمن فترأل التجميةد بةدأ ببنةاء ال مانية األولى 
وحةدأل سةكنية اسةتمر العمة  فيلةا خةال  فتةرأل التجميةد أك رهةا قةد تةّم بةدأ العمة  فيةه  2,000 قرابةوهناك 

 .14قب  فترأل التجميد
فةةةي  المسةةةتوطنينتشةةةير  حصةةةا يات الجلةةةاز المركةةةزي لإلحصةةةاء الفلسةةةطيني  لةةةى أن عةةةدد و 

 منلةةامسةةتعمرأل،  144يسةةكنون فةةي و  ،2012ًا فةةي نلايةةة وطنمسةةت 546,563 بلةةغالضةةفة ال ربيةةة 
 ال ربيةةةة الضةةةفةين فةةةي وطنعةةةدد المسةةةتحيةةة  بلةةةغ  .15مسةةةتعمرأل فةةةي محافظةةةة الألةةةدط 26 قرابةةةة

ًا فةةي وطنمسةةت 176,203 قرابةةةو  ًا،وطنمسةةت 370,360 قرابةةة 2012 سةةنة باسةةت ناء شةةرقي الألةةدط
 .((3وخريطة رقم ) (1و  رقم )جدانظر ) شرقي الألدط

 

                                                 
 انظر: ،12/8/2000تمرار التفاو ، .. بين الفش  واس2-، كامب ديفيد المركز الفلسطيني لإلعالم 11

http://www.palestine-info.com/arabic/analysis/2000/12_8_00.htmوانظر أيضًا: ؛ 
John S. Darden, A Walk Through the Holy Land (USA: Zondervan Publishing House, 2007). 

 .39-38، ص مرجع سابقنواف الزرو،  12
 التجميد فترأل خال  الألدط محافظة فيلا بما ال ربية الضفة محافظات في اإلسرا يلية االنتلاكات، األراضي أبحا  مركز 13

، انظر: 2/10/2010 ،(POICA) الفلسطينية ياألراض في اإلسرا يلي أنشطة االستيطان رصد موقع ،المزعوم
http://www.poica.org/details.php?Article=2320 

14 , 2010Eight months into the settlement freeze, site of Peace Now,  -New report by Peace Now   
 http://peacenow.org.il/eng/node/99       

 .2012تقرير اإلحصائي السنوي المستعمرات اإلسرائيلية في فلسطين: الالجلاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  15

http://www.palestine-info.com/arabic/analysis/2000/12_8_00.htm؛
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 2012المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية،  (:3خريطة رقم )

 
 .2013المصدر: موقع الجلاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

غ عةةةدد المسةةةتوطنين اإلسةةةرا يليين اارتفةةة لةةةى  2012بينمةةةا أشةةةارت األرقةةةام الصةةةادرأل عةةةن أريةةةج لسةةةنة 
ألةةةف  656 لةةةى أك ةةةر مةةةن  1990 سةةةنةمسةةةتوطن ألةةةف  240سةةةرا يلية مةةةن اإل المسةةةتعمراتالألةةةاطنين فةةةي 

بة رأل  232ات السياحية، وعمر سرا يلية بما فيلا المست أل عمر مست 196يألطنون في ، و 2012 سنةمستوطن 
 .16الألدطشرقي قامتلا   نحاء الضفة ال ربية، بما في ذلك تلك التي تمّ أاستيطانية موزعة في جميع 

                                                 
نيسان  8، لفاً أ 656لى  وارتفاغ عدد المستوطنين  عاماً  20خال   %182 ازدياد مساحة المستوطنات اإلسرا يلية بنسبة ،أريج 16

، انظر: 8/4/2013 ،(POICA) الفلسطينية ياألراض في اإلسرا يلي أنشطة االستيطان رصد موقع، 2013
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6079ب"و "أ"من ضمنلا المناط  المصنفة ، ريجوأ ؛ :"

، ال ربية المحتلةراضي الفلسطينية في الضفة سرا يلية السيطرأل على المزيد من األسرا ي  تمنح مجالط المستوطنات اإل 
 ، انظر:12/6/2013 ،(POICA) الفلسطينية ياألراض في اإلسرا يلي أنشطة االستيطان رصد موقع

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

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6079؛
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 .2012–1993في الضفة ال ربية في الفترأل  ن لى أعداد المستوطنيويشير الجدو  التالي 

 201217–1993في الضفة الغربية  ن(: أعداد المستوطني1جدول رقم )

 شرقي القدس السنة
باقي الضفة 

 الغربية
 المجموع

1993 146,436 110,900 257,336 

1994 152,219 122,700 274,919 

1995 156,724 127,900 284,624 

1996 159,684 141,500 301,184 

1997 158,929 154,400 313,329 

1998 162,842 166,100 328,942 

1999 170,400 177,500 347,900 

2000 173,400 191,600 365,000 

2001 176,900 198,000 374,900 

2002 180,792 224,693 405,485 

2003 184,589 236,976 421,565 

2004 185,557 239,722 425,279 

2005 191,575 259,866 451,441 

2006 201,139 274,621 475,760 

2007 193,485 288,726 482,211 

2008 197,071 304,283 501,354 

2009 192,768 318,971 511,739 

2010 196,178 322,796 518,974 

2011 199,647 339,134 538,781 

2012 203,176 360,370 563,546 

 

 

 

 

                                                 
)دمش :  صهيونينظرة في واقع اإلحالل الانظر: محمد جمي ،  2000-1993لالطالغ على أعداد المستوطنين في الفترأل  17

 .648(، ص 2005مكتبة ابن الأليم، 
انظر: الجلاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، في:  2012-2001أما بالنسبة ألعداد المستوطنين في الفترأل 

http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx  
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 سنوات مختارة  - في الضفة الغربية نأعداد المستوطني

 
 

مسةتوطن، وأخةذ عةددهم  4,800 قرابةة 1993أما بالنسبة لألطاغ ةزأل فألد بلغ عدد المستوطنين فةي 
 2001. وفةةي سةةنة ((4انظةةر خريطةةة رقةةم )) مسةةتوطن 5,700 قرابةةة 1997باالرتفةةاغ حيةة  بلةةغ سةةنة 

، وقد بلغ عةدد المسةتوطنين 2كم 7.26 قرابةقطاغ ةزأل  بل ت مساحة أراضي المستوطنات المبنية في
وحتةةى تطبية  خطةة "فةك االرتبةاط" أحاديةة الجانةةب  2005. وفةي سةنة 18مسةتوطن الف  7 قرابةةفيلةا 

مسةتوطنة، بلةغ عةدد  18والتي قضت بتفكيةك المسةتوطنات اإلسةرا يلية فةي قطةاغ ةةزأل والبةالغ عةددها 
 .((2دو  رقم )ج انظر) 19مستوطن 500,8 قرابةالمستوطنين 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
؛ 2003األراضي الفلسطينية: التقرير اإلحصائي السنوي المستعمرات اإلسرائيلية في الجلاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  18

المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية: التقرير اإلحصائي السنوي الجلاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، و 
 (. 2005)رام هللا: الجلاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  ب/ أةسطط  2004

19 ,90, p. 5.2, table 57, no.2006rael Statistical Abstract of IsCBS,  
 http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st02_05&ctear=2006 
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 1993(: المستوطنات اإلسرائيلية في قطاع غزة، كانون األول  ديسمبر 4خريطة رقم )

 

 .640، ص 2011دليل إسرائيل العام المصدر: 

 20سنوات مختارة - في قطاع غزة ن(: أعداد المستوطني2جدول رقم )
 قطاع غزة السنة
1993 4,800 
1995 5,000 

1997 5,700 

2000 6,700 
2003 7,595 

2005 8,500 

                                                 
 .2004المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية: التقرير اإلحصائي السنوي الجلاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  20
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 سنوات مختارة  - أعداد المستوطنين في قطاع غزة

 

 تطور مواقف السلطة الفلسطينية من االستيطان:. 3
علةى تأجية  ، 13/9/1993اإلسرا يلي بشأن الحكم الذاتي في  -  عالن المبادئ الفلسطينيلألد نّص 

الوقةةت نفسةةه وافألةةت " سةةرا ي " علةةى تحويةة   الحةة  النلةةا ي، وفةةي مفاوضةةات موضةةوغ المسةةتعمرات  لةةى
واقتصةرت  بع  الصالحيات  لى الفلسطينيين، ولكن هذه الصالحيات لم تشةم  األر  واالسةتيطان.
، علةةةةى 1994المواقةةةةف الفلسةةةةطينية الرافضةةةةة لالسةةةةتيطان اإلسةةةةرا يلي قبةةةة  تأسةةةةيط السةةةةلطة فةةةةي سةةةةنة 

نية. لكةةن تلةةك المواقةةف لةةم تكةةن كافيةةة م سسةةات منظمةةة التحريةةر الفلسةةطينية وبعةة  الفصةةا   الفلسةةطي
إليألةةاف اللجمةةة االسةةتيطانية الشرسةةة فةةي الضةةفة ال ربيةةة وقطةةاغ ةةةزأل. وبةةالرةم مةةن قيةةام السةةلطة فةةي 

جراءاتلةةا ضةةّد االسةةتيطان ظلةةت ضةةعيفة، وةالبةةًا مةةا بأليةةت تصةةدر علةةى لسةةان 1994 ،  ال أن مواقفلةةا وا 
للمجلةةط الةةوطني  21الةةة يةةان السياسةةي للةةدورأل البمنظمةةة التحريةةر الفلسةةطينية أو بعةة  فصةةا للا. ففةةي 

فةي  2، وذلك عألب توقيع اتفا  أوسلو 25/4/1996لمنظمة التحرير الفلسطينية في ةزأل في  الفلسطيني
 :21، اتخذ المجلط قرارًا أكد فيه عدم شرعية االستيطان، وجاء فيه28/9/1995في  واشنطن

هةةةي  1967ألةةةدط المحتلةةةة فةةةي عةةةام  ن المسةةةتوطنات المألامةةةة فةةةي األراضةةةي الفلسةةةطينية وال
وةير شرعية وفألًا لألرارات الشةرعية الدوليةة، وال سةبي  إلقامةة سةالم دا ةم فةي  مستوطنات الةية

ن شةة ّ  االسةةتيطان، ولةةن يجتمةةع االسةةتيطان ظةة ّ   والسةةالم فةةي معاهةةدأل سةةالم بةةين الجةةانبين، وا 
الزراعيةة بةالألمع والألةوأل األراضةي  الطر  االلتفافية لتألطيع أوصا  األر  الفلسةطينية ومصةادرأل

 .ي كدان على وجود اتجاهات قوية في  سرا ي  تعم  لتألوي  عملية السالم

                                                 
 .251، ص 1996، صيف 27، العدد طينيةمجلة الدراسات الفلس 21
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، أكةةدت فيةةه أنلةةا طرحةةت علةةى الجانةةب اإلسةةرا يلي 3/12/1999وفةةي بيةةان للأليةةادأل الفلسةةطينية فةةي 
نية خطةةر االسةةتمرار باالسةةتيطان، لكنلةةا فوج ةةت بعةةدم االهتمةةام اإلسةةرا يلي، وأكةةدت السةةلطة الفلسةةطي

 .22على أ ره أن االستيطان يجب أن يتوقف  ذا أريد لعملية السالم أن تستمر
، تابع نلج سلفه في 2005ومع انتخاب محمود عباط ر يسًا للسلطة الفلسطينية خلفًا لعرفات في 

 دانةةةة االسةةةتيطان وحةةةاو   حيةةةاء عمليةةةة التسةةةوية تحةةةت شةةةرط تجميةةةد االسةةةتيطان، لكنةةةه كةةةان يألابةةة  
انسحابًا أحادي الجانب  2005ب اإلسرا يلي. تراف  ذلك مع انسحاب " سرا ي " في بالرف  من الجان

مةةن قطةةاغ ةةةزأل، لت طةةي بةةذلك علةةى هجمتلةةا االسةةتيطانية الشرسةةة فةةي الألةةدط أمةةام المحافةة  الدوليةةة، 
 وتذر الرماد في عيون المعترضين، ولت طي على بناء الجدار والتلويد في الألدط.

يةةر والسةةلطة الفلسةةطينية فةةي معركتلةةا مةةع االحةةتال  اإلسةةرا يلي سةةوا لةةم تجةةد قيةةادأل منظمةةة التحر 
طري  المفاوضات، بينما سلكت المعارضة الفلسطينية وعلى رأسلا حماط طرية  المألاومةة واسةترداد 
الحةة  بالسةةالح. ومةةع دخةةو  حركةةة حمةةاط  لةةى الحكومةةة عألةةب فوزهةةا فةةي االنتخابةةات التشةةريعية فةةي 

ورف  مشروغ التسوية، اتخذت السلطات اإلسرا يلية  جراءات قمعيةة وتبنيلا مشروغ المألاومة  2006
كلمة ر يط الحكومة الفلسطينية، قاسية ضّد حماط وحكومتلا ومم ليلا في المجلط التشريعي. وفي 

 ، قا :لل ألة بالحكومة  سماعي  هنية، أمام المجلط التشريعي الفلسطيني ال اني طلباً 
لد والدأل حكومةةة فلسةةطينية جديةةدأل هةةي الحكومةةة العاشةةرأل ينعألةةد اليةةوم مجلسةةكم المةةوقر ليشةة 

، وبناء جدار الفصة  العنصةري وتلويةد الألةدط واسةتمرار ...تواص  االحتال  والعدوان في ظ ّ 
 المسةتعمراتالحفريات تحت المسةجد األقصةى المبةارك والتلةويح الةدا م باقتحامةه وكةذلك توسةيع 

حةةةةتال  ال اصةةةةب  نمةةةةا يألةةةةوم بكةةةة  هةةةةذه  ننةةةةا علةةةةى يألةةةةين بةةةةأن اال األةةةةةوار، ومخططةةةةات ضةةةةمّ 
 يصةةةا  رسةةةالة للشةةةعب الفلسةةةطيني  التصةةةعيدات ليألةةةذفلا فةةةي وجةةةه الحكومةةةة الجديةةةدأل، بلةةةدف

تحةت سةمع  أن تعاقةب". وهةذا الموقةف ل سةف يةتم مفادها: " نك أخطةأت فةي االختيةار، وال بةدّ 
 .23العالم وبصره، ونحن نحذر من م بة م   هذه السياسات

وخةوف " سةرا ي " مةن  2006شةارون فةي بدايةة سةنة رية  ولمرت الحكةم خلفةًا ألومع استالم  يلود أ
كانت الألناعات اإلسةرا يلية تتزايةد بضةرورأل االتجةاه وقوف حماط حجر ع رأل في عملية المفاوضات، 

 " سةرا ي "انسةحاب  فعر  أولمةرت علةى المفةاو  الفلسةطيني .24نحو فر  الح  األحادي الجانب

                                                 
 .227، ص 2000، شتاء 41، العدد مجلة الدراسات الفلسطينية 22
، المركز الفلسطيني ال اني طلبا لل ألة بالحكومة  سماعي  هنية، أمام المجلط التشريعي الفلسطيني كلمة ر يط الحكومة الفلسطينية، 23

 http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/hewar/2006/ismael_haneya/27_3_06.htm  ، انظر:27/3/2006لإلعالم، 
 .257و 94، ص 2006ستراتيجي الفلسطيني لسنة التقرير االصالح،  محمد محسن 24
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بينمةةةا تحةةةتفظ بةةةالتكتالت االسةةةتيطانية الر يسةةةية والألةةةدط الشةةةرقية ووادي مةةةن معظةةةم الضةةةفة ال ربيةةةة 
األردن، وذلك أن هذه التكتالت االستيطانية تألطع التواص  بين الفلسطينيين أنفسلم وتحاصةرهم فةي 

الحكومة  ح ّ و  رف  كبير المفاوضين الفلسطينيين صا ب عريألات خطة أولمرت. حويصالت، وقد
 .25 لى طاولة المفاوضات على العودأل اإلسرا يلية

عمليةةة تفةةاو  شةةاملة  ءدعةةا محمةةود عبةةاط  لةةى بةةد، 27/11/2007أنةةابوليط فةةي  وخةةال  مةة تمر
علينةةا أن نةةدعم هةةذا التفةةاو  بخطةةوات أضةةاف أنةةه وعميألةةة، حةةو  جميةةع قضةةايا الوضةةع النلةةا ي، و 

تعاقدي الشام  مباشرأل وملموسة على األر  ت بت أننا نسير في طري  ال ارتداد عنه نحو السالم ال
26للا والكام ، وبما يشم  وقف كافة النشاطات االستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي

متك ًا على  .
 موقف الر يط األمريكي الذي دعم فكرأل عدم التفاو   ال بعد التجميد الكام  لالستيطان.

ن أباعترافةةةةةةه  24/1/2008 والنتيجةةةةةةة المعلةةةةةةودأل للمفاوضةةةةةةات جةةةةةةاءت علةةةةةةى لسةةةةةةان عبةةةةةةاط فةةةةةةي
 . 27من أهم العألبات أمام عملية السالم هو شيء، م كدًا أن االستيطان المفاوضات لم تحأل  أيّ 

ر ةةةةةيط طةةةةةاقم قةةةةةا  وفةةةةةي  صةةةةةرار علةةةةةى شةةةةةرط وقةةةةةف االسةةةةةتيطان السةةةةةتمرار المفاوضةةةةةات،  2009وفةةةةةي 
 Akiva Eldar عكيفةةةا الةةةدار اإلسةةةرا يليمةةةع الصةةةحفي  خةةةال  مألابلةةةة ،قريةةةعأحمةةةد المفاوضةةةات الفلسةةةطيني 

 أقيمةتالب ر االسةتيطانية التةي   خالءمفاوضات دون  هناك لن تكون نه  ،26/5/2009 فيلا هآرتط ونشرت
ن " سرا ي "2001 سنةمنذ   .  28الضفة أوصا كافة الحواجز الداخلية التي تألطع  بالزالة أيضاً ملزمة  ، وا 

شةرأل أشةلر تجميدًا لالستيطان في الضةفة باسةت ناء الألةدط مدتةه ع 25/11/2009أعلن نتنياهو في 
. وقةةد وافألةةت السةةلطة الفلسةةطينية علةةى العةةودأل 29مألابةة  اسةةت ناف المفاوضةةات مةةع السةةلطة الفلسةةطينية

 لى طاولة المفاوضات المباشرأل مألاب  شرط تجميد االسةتيطان. وبةالرةم مةن ذلةك اسةتمر االسةتيطان 
يكةي فةي رسةا   وجلةت  لةى الةر يط األمر  2010محمود عباط في  ب/ أةسةطط حذر ، و في الضفة

لالتحةةةاد  المم لةةةة العليةةةاو  Dmitry Medvedev بةةةاراك أوبامةةةا والةةةر يط الروسةةةي ديمتةةةري ميدفيةةةديف
مةةةن أن  نلةةةاء ، Catherine Ashton شةةةتون واألمةةةن كةةةا رين  الخارجيةةةة لشةةة ون السياسةةةية األوروبةةةي

مةع  قد ينلي المفاوضات المباشرأل التي بةدأتلا السةلطة الفلسةطينية 26/9/2010تجميد االستيطان في 

                                                 
 .9/2/2006، الرأي 25
 ، انظر: 27/11/2007، في: وفا، 26/11/2007، كلمة الر يط الفلسطيني محمود عباط أمام م تمر أنابوليط 26

http://www.wafa.ps/arabic/index.php 
 .25/1/2008 ،عكاظ 27

 =165898http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID، انظر: 26/5/2009، معاً  28
29 3435.1-talks-peace-restart-to-freeze-settlement-month-10-declares-, http://www.haaretz.com/news/netanyahu2009/11/25 ,Haaretz 
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، ممةةةا أدا  لةةةى تجميةةةد عمليةةةة 26/9/2010. هةةةذا، وانتلةةةت فتةةةرأل تجميةةةد االسةةةتيطان فةةةي 30" سةةةرا ي "
  ال  سنوات تلت. ألرابةالمفاوضات ل

فةةةي تشةةةرين األو /  ليبيةةةا فةةةي االسةةةت نا ية فةةةي سةةةرت العربيةةةة الألمةةةة فةةةي محمةةةود عبةةةاط علةةةنوقةةةد أ 
 من االستألالة لى  به سيدفع ،ستيطاناال وقف ورفضلا سرا يلياإل التعنت استمرار نأب 2010أكتوبر 
 عةالنإل سةلمية جميعلةا اخةر أ تخيةارا للفلسةطينيين نأو  ،الفلسطينية الوطنية للسلطة كر يط منصبه
 راضةةياأل كافةةة علةةى الدولةةة بحةةدود االعتةةراف المتحةةدأل الواليةةات مةةن الطلةةب منلةةا ،الفلسةةطينية الدولةةة

 سةةةرا يلياإل االنسةةةحاب تنفيةةةذ لحةةةين عليلةةةا شةةةرافباإل المتحةةةدأل مةةةماأل تألةةةوم نأو  ،1967 سةةةنة المحتلةةةة
 . لامن الكام 

جميةةع الةةدو   "2012بعنةةوان "الألةةدط  طالةةب تألريةةر داخلةةي لالتحةةاد األوروبةةيوفةةي موقةةف دولةةي، 
التعةامالت الماليةة التةي تةدعم االسةتيطان فةي الضةفة ال ربيةة، حسةب مةا  بوقةف كة ّ  27 الةةاألعضةاء 

واصةةفين البنةةةاء  ،الألةةدط المحتلتةةةينشةةةرقي د فةةةي الضةةفة و أوصةةى بةةه ر سةةةاء وقناصةة  بع ةةةات االتحةةا
طالةةةب صةةةا ب و . 31الةةةدولتين االسةةتيطاني فةةةي الضةةةفة والألةةةدط بةةةالمنلجي المسةةةتفز الةةذي يعرقةةة  حةةة ّ 

دو  االتحةةةةاد األوروبةةةةي باعتمةةةةاد  ،عضةةةةو اللجنةةةةة التنفيذيةةةةة لمنظمةةةةة التحريةةةةر الفلسةةةةطينية ،عريألةةةةات
  .32في فلسطين األوروبي االتحادتوصيات التألرير الذي أعده قناص  ومم لو دو  

تزايةد عمليةات االسةتيطان فةي الضةفة، بأنلةا محاولةة هةروب  24/12/2012هنية في   سماعي أوضح و 
أو  Pillar of Defenseعمليةة عمةود السةحاب ةةزأل، خةال  فةي لالحتال  اإلسرا يلي من انتصةار المألاومةة 

   .33سي الفلسطيني في األمم المتحدألواإلنجاز السيا، 21/11/2012–14في  عملية حجارأل السجي 
فةةةةي  حةةةةو  موقةةةةف حكومتةةةةه مةةةةن المفاوضةةةةات بوسةةةةاطة أمريكيةةةةة، قةةةةا  هنيةةةةةمةةةةن ناحيةةةةة أخةةةةرا، 

السياسة األمريكية مساعدًا إلنلاء االحتال  عن األر  الفلسةطينية،  في، "نحن ال نرا 21/3/2013
  . نما تكريط له وتشريع االستيطان واالستسالم تحت شعار السالم"

تسعى " سرا ي " دا مًا  لةى كسةب الوقةت مةن خةال  تمديةد جةوالت المفاوضةات مةع الفلسةطينيين، و 
ةيةةر أنلةةا تسةةتمر مةةن الناحيةةة العمليةةة فةةي تكةةريط االسةةتيطان  ،وتألةةديم شةةروطلا محاطةةة بةةال مو 

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

end-direct-peace-talks-1.309608 
 ؛ وانظر:28/2/2013، الشرق األوسط 31

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/ 
 .1/3/2013، القدس العربي 32
 .25/12/2012، مصر، الشروقصحيفة  33

http://www.haaretz.com/print-edition/news/abbas-end-of-settlement-freeze-would-end-direct-peace-talks-1.309608
http://www.haaretz.com/print-edition/news/abbas-end-of-settlement-freeze-would-end-direct-peace-talks-1.309608
http://www.eccpalestine.org/the-european-union-has-recommended-its-27-member-states-imposing-sanctions-on-israeli-settlements/
http://www.eccpalestine.org/the-european-union-has-recommended-its-27-member-states-imposing-sanctions-on-israeli-settlements/
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 John ، جةةون كيةةرياألمريكةةيالتألةةى وزيةةر الخارجيةةة  9/5/2013وبنةةاء الحألةةا   علةةى األر . ففةةي 

Kerry،  وني بليةةرطةة الدوليةةةرومةةا، الموفةةد الخةةاص للجنةةة الرباعيةةة فةةي Tony Blair فةةي محاولةةة ،
، بعد جمود دام أك ةر مةن عةامين، حية  أكةد كيةري الفلسطينية -اإلسرا يلية الست ناف عملية السالم 

وبةدأ كيةري ببلةورأل خطةة سةالم لمحاولةة  .34والفلسطينيين جادون بشةأن السةعي للسةالم اإلسرا يليين أن
وقةةد  أل الطةةرفين اإلسةةرا يلي والفلسةةطيني  لةةى طاولةةة المفاوضةةات، والتوفيةة  بةةين شةةروط الطةةرفين. عةةاد

اسةةةتعداد  ،16/5/2013فةةةي  الألةةةاهرألفةةةي أكةةةد عبةةةاط، خةةةال  لألا ةةةه ر سةةةاء تحريةةةر الصةةةحف المصةةةرية 
االستيطانية في كة   األنشطةبوقف ك   " سرا ي "الأليادأل الفلسطينية الست ناف المفاوضات  ذا قامت 

كةةان عبةةروا عةةن نيةةتلم الصةةادقة فيمةةا ير  ن األم" وأضةةاف الفلسةةطينية وبالةةذات فةةي الألةةدط، يضةةاألر ا
 .35"يتعل  بالسير نحو العملية السياسية

تألةدم  إلحةرازخطةة تألةوم علةى العمة  التةدريجي  تألةديم جةون كيةري األمريكةيوزيةر الخارجيةة  وقرر
ن الخطةةة ستتضةةمن التوافةة  الفةة Israel Today وبحسةةب صةةحيفة  سةةرا ي  اليةةوم فةةي العمليةةة السةةلمية.

جانةب   لةىفيمةا يتعلة  بالكتة  االسةتيطانية الكبةرا  خصوصةاً  ل راضةيتبةادالت   جراءالمبد ي على 
وقةةف  األولةةىكمةةا تتضةةمن المرحلةةة  .األولةةىمةةنح الفلسةةطينيين حزمةةة مسةةاعدات اقتصةةادية فةةي الفتةةرأل 

 .36" ي  سرا"ودون مواقف معلنة من قب    يماءاتاالستيطان بشك  
 عبةاط أبلةغ جةون كيةري، أن أيّ محمةود الةر يط أن مس و  فلسطيني لوكالة أنباء "شينخوا"  وقا 

 ن عبةاط وأضةاف  ،" سةرا ي "خطوات ضمن حسن النوايا "لةن تكةون كافيةة" للعةودأل للمفاوضةات مةع 
 ،يطانأكد لكيري تمسكه بضرورأل أن يسب  است ناف المفاوضات التزام  سرا يلي واضح بتجميد االست

1967سنة الدولتين وف  الحدود المحتلة  واعتماد مرجعية ح ّ 
37 . 

 أبيةب ورام هللا وافألتةا رسةمياً  عّمةان، أن تة  فةيفي مة تمر صةحفي ، كيريأعلن  19/7/2013وفي 
توصةلنا التفةةا  وأضةاف كيةري " .38دون شةرط وقةف االسةتيطانعلةى العةودأل  لةى طاولةة المفاوضةات 

ضةةةةةات المباشةةةةةرأل بشةةةةةأن قضةةةةةايا الوضةةةةةع النلةةةةةا ي بةةةةةين الفلسةةةةةطينيين السةةةةةت ناف المفاو  يضةةةةةع أساسةةةةةاً 
 .39واإلسرا يليين"

                                                 
 .10/5/2013، القدس 34
 //:153876www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=http، انظر: 16/5/2013وفا،  35
 http://samanews.com/ar/، انظر: 12/6/2013سما،  36
 .29/6/2013، األيام 37
 ، انظر:20/7/2013، نت.الجزيرأل 38

http://www.aljazeera.net/news/pages/7151f27e-4edb-4939-89c3-e86f00a66e85 
 .20/7/2013، القدس العربي 39
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يتم تجميد المشاريع االسةتيطانية المتعلألةة بعةدد مةن البة ر المألةررأل مةن قبة   المألترح تفا الوبموجب ا
ا علةى المشةاريع الألا مةة فةي التجمعةات االسةتيطانية الكبةر  اإلجةراء، وال ينطب  هةذا اإلسرا يليةالحكومة 

 ،Ma'ale Adumim دومةيمأمعاليةه  مسةتعمراتبمةا فيلةا  األردنالواقعةة فةي محةيط مدينةة الألةدط وةةور 
 ،Neve Yaakovونفيةه يعألةوب  ،Gilo وجيلةو ،Har Homa حومةا وهةار ،Givat Ze'ev  يةفز عةات جفو 

وكةذلك  ،Kiryat Arba ربةعأوكريةات  ،Ramat Alon لةونأورامةات  ،Ramat Shlomo ورامةات شةلومو
 ات التةةي يةةتم تجميةةد االسةةتيطان فيلةةا حةة ّ عمر ويعطةةى سةةكان المسةةت، ذات الك افةةة السةةكانية سةةتعمراتالم

 .40كلتيلما في ختام المحاد ات المذكورأل أوالفلسطينية  أومن الجنسيتين اليلودية  أياختيار 
قدمةةه لةةه نتنيةةاهو  ن كيةةري نألةة  للجانةةب الفلسةةطيني تعلةةداً أكشةةفت مصةةادر دبلوماسةةية فلسةةطينية و 

ورامات  E 1أو  1 ي لن تباشر البناء االستيطاني في المنطألة  " سرا ي "شأن االستيطان ويفيد بأن ب
 .41ات خال  فترأل المفاوضاتعمر وبأنلا لن تصدر عطاءات جديدأل لتوسيع المست ،شلومو
المفاوضةةةات   طةةةال ، معلنةةةًا مةةةع واإلسةةةرا يليينبةةةاب المفاوضةةةات بةةةين الفلسةةةطينيين  فةةةتح كيةةةريو 

وأن اللةدف هةو الوصةو   ،من واشنطن أن ك  قضايا الح  النلا ي مطروحةة علةى الطاولةةالمباشرأل 
يةديعوت  صةحيفةذكةرت و  .2014مةارط / في  ذار اإلسرا يلي -اتفا  نلا ي للصراغ الفلسطيني   لى

، أن وزيةةر الخارجيةةةة األمريكةةي، جةةون كيةةةري، أعةةرب فةةةي 1/8/2013فةةي عةةةددها الصةةادر  أحرونةةوت
قةةد تحةةتفظ فةةي نلايةةة  " سةةرا ي "رط األمريكةةي عةةن اعتألةةاده، أن جعضةةاء الكةةونمةةع عةةدد مةةن أ  حدي ةةه

مةةن جلتةةه، طالةةب  .42مةةن الكتةة  االسةةتيطانية تحةةت سةةيادتلا وضةةمن حةةدودها %85المطةةاف بنحةةو 
كونلةةةةا خيةةةةار كةةةةار ي للألضةةةةةية " سةةةةماعي  هنيةةةةة السةةةةلطة الفلسةةةةطينية باالنسةةةةحاب مةةةةن المفاوضةةةةات 

جلسةة عألةدتلا كتلةة حمةاط البرلمانيةة بمألةر المجلةط التشةريعي في كلمة له خةال   ورأا "،الفلسطينية
وهةةةةي ةطةةةةاء لتصةةةةفية الألضةةةةية  المسةةةةتعمراتشةةةةكلت ةطةةةةاء السةةةةتمرار "أن المفاوضةةةةات  ،فةةةةي ةةةةةزأل

ن  سرا ي  بدأت تفر  الشروط  عن شروطه ب   ىالفلسطينية، خاصة أن المفاو  الفلسطيني تخل
 .43"بضرورأل االعتراف الفلسطيني بيلودية الدولة

 31/7/2013فةةي  معةةاريففألةةد كشةةفت صةةحيفة  ولةةم يتوقةةف االسةةتيطان منةةذ انطةةال  المفاوضةةات،
 The Jewish Homeر ةةيط حةةزب البيةةت اليلةةودي  بينةةتنفتةةالي اتفةةا  سةةري بةةين نتنيةةاهو و  عةةن

(HaBayit HaYehudi)  كةذلك أصةدر الضةفة والألةدط سةتعمراتوحةدأل سةكنية بم 4,500لتمريةر بنةاء ،
                                                 

 .22/7/2013، لقدس العربيا 40
 .29/7/2013، القدس 41
 com/?mod=print&ID=48http://www.arabs.101507، انظر: 1/8/2013، 48عرب  42
 .21/8/2013، الدستور 43
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 اإلفةرا مألابة   وحدأل استيطانية في الألةدط 1,500ببناء  2013رين األو / أكتوبر في تش نتنياهو قراراً 
عبةاط عةددًا مةن نةواب . وأبلةغ 44مةن األسةرا الفلسةطينيين خةال  عمليةة المفاوضةات عن دفعةة  انيةة
أن اسةةتمرار النشةةاطات االسةةتيطانية فةةي  8/9/2013اإلسةةرا يلي فةةي اليسةةاري  Meretz حةةزب ميةةرتط

نمايلدد ليط فألط بانليار المفاوضات الحالية،  األر  الفلسطينية   .45الدولتين بانليار ح ّ  اً أيض وا 

ي هيرمةةةان فةةةان رامبةةةو  األوروبةةةيور ةةةيط مجلةةةط االتحةةةاد  مةةة تمر صةةةحفي عألةةةدهدعةةةا عبةةةاط فةةةي و 
Herman Van Rompuy  فةي بروكسة ، الشةركات األوروبيةة والشةركات األجنبيةة األخةرا العاملةة فةي

أهميةةةةة تطبيةةةة   ، وأكةةةةدالعمةةةة  فيلةةةةا ألنلةةةةا بةةةةذلك تخةةةةالف الألةةةةانون الةةةةدوليات للتوقةةةةف عةةةةن عمر المسةةةةت
 لةةى أن هةةذه  ، مشةةيراً 2014 سةةنةت فةةي موعةةدها فةةي مطلةةع عمرااإلجةةراءات األوروبيةةة المتعلألةةة بالمسةةت

نحن نريد أن نعيش  لى جوارها ونبني جسور سالم  :قا الً  ،" سرا ي "دولة  الدعوأل ليست موجله ضدّ 
 1967ضةةد المسةةتوطنات المألامةةة علةةى أراضةةي دولةةة فلسةةطين المحتلةةة منةةذ  ةمعلةةا، بةة  هةةي موجلةة

 .46وعاصمتلا الألدط الشرقية

استألالتلم من  31/10/2013 في صا ب عريألات ومحمد اشتية والوفد الفلسطيني المفاو وضع 
تحت تصرف الر يط الفلسطيني محمود عباط، بعد وصوللما  اإلسرا يلية -الفلسطينية  المفاوضات

 . وأضافت مصادر أن االستألالة جاءت احتجاجاً مع الجانب اإلسرا يلي ة بعدم جدوا التفاو لألناع
 أعلنو . 47من التزاماتلا تجاه عملية السالم ومواصلة االستيطان وتلويد الألدط " سرا ي "على تنص  

  ن المفاوضين الفلسطينيين في محاد ات السالم مع " سرا ي " استألالوا ،13/11/2013في عباط 
خيم عليلا قد و  ،على عدم تحألي  تألدم في المفاوضات التي ترعاها الواليات المتحدأل احتجاجاً 

وأشار عباط خال  مألابلة مع شبكة . استمرار البناء االستيطاني اإلسرا يلي في األراضي المحتلة
سي التلفزيونية المصرية  لى أن المفاوضات سوف تستمر حتى لو تمسك وفد  بي. سي.

ما أن نشك  وفداً المفاوضي  وقا  عريألات في بيان. 48" خر ن باالستألالة. وقا  " ما أن يعود الوفد وا 
الأليادأل الفلسطينية ومن منطل   يمانلا بأهمية تحألي  السالم العاد  " ن  16/11/2013في  له

ملتزمة بالتفاو  مع الجانب اإلسرا يلي رةم ما تمارسه حكومة نتنياهو من جرا م بح   ،والشام 
 .49"اإلنسان الفلسطيني وبح  األر  الفلسطينية

                                                 
 .30/10/2013، الدستور؛ و1/8/2013، الشرق األوسطانظر:  44
 .23/8/2013، الحياة 45
 162110rabic/index.php/index.php?action=detail&id=http://www.wafa.ps/a، انظر: 23/10/2013، وفا 46
 .1/11/2013، القدس العربي 47
 120131113GV2B9http://ara.reuters.com/article/idARACAE، انظر: 13/11/2013رويترز،  48
 .17/11/2013، الشرق األوسط 49
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 :ثانيًا: مواجهة تهويد القدس والمقدسات
 رائيلي للقدس والمقدسات:اإلس التهويد. تطور 1

وزيةةةةر داخليةةةةة " سةةةةرا ي " ضةةةةّم األحيةةةةاء  Shapira Mosheأعلةةةةن موشةةةةيه شةةةةابيرا  28/6/1967فةةةةي 
وطبألت " سرا ي " قانون أموا  ال ا بين على العربية في الألدط الشرقية قسرًا وتوحيد شطري المدينة. 

ليتةيح لةة" سرا ي " وضةع يةدها علةى األمةوا   31/3/1950سكان الألدط، وكان هذا الألانون قةد أقةر فةي 
المنألولةةةة وةيةةةر المنألولةةةة التةةةي يملكلةةةا أّي مةةةواطن عربةةةي أو فلسةةةطيني كةةةان يألطةةةن المنةةةاط  المحتلةةةة 

 .50بالنسبة للفلسطينيين 1/9/1948دو  العربية، وبعد بالنسبة لمواطني ال 19/11/1947وةادرها بعد 
مناط  أخرا من  ليتمكن من ضمّ  ،قام الكيان اإلسرا يلي بتوسيع نطا  بلدية الألدط تدريجياً قد و 

عندما احتلةت الضفة ال ربية نلا يًا  لى كيانه، وليألوم بعملية تلويد الألدط على نطا  مبرمج واسع. ف
، 2كةةم 24ومسةةاحة ةربةةي الألةةدط  2كةةم 5.6انةةت مسةةاحة شةةرقي الألةةدط ك 1967" سةةرا ي " الألةةدط سةةنة 

قرية فلسطينية في محةيط  28اقتطعتلا من أراٍ  تابعة لة  2كم 104 لى  نطا  البلدية فألامت بتوسيع
مدينة الألدط، ويألع معظملا شرقي المدينة أي في الضفة ال ربية.  م تابعةت " سةرا ي " توسةيع حةدود 

 2كةةم 72؛ يألةةع 2كةةم 126حتةةى وصةةلت  لةةى  يات و مانينيةةات الألةةرن العشةةرينسةةبعين دط خةةال بلديةةة الألةة
 .51ةربي المدينة 2كم 54شرقي الألدط، بينما يألع منلا 
 اإلسةةرا يلي قامةةت سةةلطات االحةةتال السةةنة التةةي تةةّم فيلةةا توقيةةع اتفةةا  أوسةةلو،  ،1993وفةةي سةةنة  

حيةةة  أصةةةبحت  سةةةرا يلية،الواقعةةةة تحةةةت اإلدارأل اإل بالحةةةدا  توسةةةع جديةةةد علةةةى حةةةدود مدينةةةة الألةةةدط
أقةرت لجنةة تخطةيط المدينةة وبلديةة الألةدط المخطةط الليكلةةي  2005وفةي سةنة  .²52كةم 130مسةاحتلا 
وقةةةد اتبعةةةت " سةةةرا ي "  .53%40 قرابةةةة"، والةةةذي يوسةةةع الحةةةدود ال ربيةةةة للمدينةةةة 2020–2000"الألةةةدط 

 منلا: تلويد الألدط والمألدسات جراءات تلويدية عدأل ل

                                                 
(، 2003ظبي: مركز زايد للتنسي  والمتابعة، )أبو وثيقة الدفاع عن القدس من يكتبها؟ مركز زايد للتنسي  والمتابعة،  50

(، 2002)بيروت: دار المنل  اللبناني للطباعة والنشر،  القدس: تاريخًا وقضية؛ وانظر: حبيب ةانم، 105–104ص 
 .117ص 

 ؛527-521 ، ص3   (،1984 شراف أحمد المرعشلي )دمش : هي ة الموسوعة الفلسطينية،  ،الموسوعة الفلسطينيةانظر:  51
ان: مركز )عمّ المدخل إلى القضية الفلسطينية  جواد الحمد و خرون، في "قضية الألدط ومستألبللا،" ،براهيم أبو جابروا  

نحو استراتيجية  ،؛ وانظر: زياد الحسن )محرر(18/6/1997 ،الدستورو ؛568-544 (، ص1997دارسات الشر  األوسط، 
 .34، ص 18/6/2009 ،شاملة للقدس، مسّودة تفصيلية

 .122–121، ص وثيقة الدفاع عن القدس من يكتبها؟كز زايد للتنسي  والمتابعة، مر  52
 تصاد  على مشروغ قانون يعتبر الألدط  سرا ي تعزيز المساعي لتلويد مدينة الألدط المحتلة ج رافيا و ديموةرافيا،  ،أريج 53

 .26/10/2010 ،(POICA) الفلسطينية ياألراض في اإلسرا يلي أنشطة االستيطان رصد موقع، "منطألة ذات أولوية وطنية"
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 أ. تهويد السكان:
يطر اللاجط الديموةرافي على االحتال  اإلسةرا يلي منةذ اسةتيال ه علةى كامة  الألةدط سةنة س

، ومنةةذ ذلةةك الحةةين يسةةعى لتحأليةة  أةلبيةةة ديموةرافيةةة يلوديةةة حاسةةمة فةةي المدينةةة بوصةةفلا 1967
مةا  1967عاصمة " سرا ي "، وقد كان عدد سكان الألدط )شةرقيلا وةربيلةا( بعيةد االحةتال  سةنة 

. 54(%76.25) ألةةف عربةةي 6.68(، و%24.74ألةةف يلةةودي ) 7.197ألفةةًا، مةةنلم  3.266مجموعةةه 
قانون يسعى لتحديد نسبة الفلسطينيين فةي المدينةة  1973وفي سبي  تلويد المدينة ُسّن في سنة 

،  ال أنةه لةم يةتمكن مةن تحألية  هةذه النسةبة أبةدًا. وقةد واجلةت دولةُة االحةتال  فةي الألةدط % 22بة
في أن مدينة الألدط ُتعّد ذات بي ة طاردأل للسكان اليلود، فخةال  السةنوات  مشكلًة أساسية تتم  

مةا عدد اليلود الملاجرين من المدينة أك ر من عدد اليلةود الملةاجرين  ليلةا ب كان 2008–1980
، وكان ميزان اللجرأل اليلودية للمدينة سالبًا في ك  السنوات خال  تلك الفترأل فأل 100يزيد عن 

 . 986155ما عدا سنة 
قرابة  1994بلغ عدد السكان الفلسطينيين في مدينة الألدط في شرقيلا وةربيلا في نلاية سنة وقد 

وعلةةى الةرةم مةةن اإلجةةراءات التلويديةةة ، 411,900، بينمةةا بلةةغ عةةدد اليلةود فةةي الألةةدط نسةمة 166,900
لسةكاني العربةي . وقةد تةراوح النمةو ا((3رقةم ) انظةر جةدو ) يين فةي ارتفةاغظّ  عدد السكان الفلسةطين

؛ أمةا النمةو السةكاني اليلةودي %3.7و %3بةين  21 الةة السنوي في الألةدط فةي العألةد األو  مةن الألةرن
نسةةبة الفلسةةطينيين  ومةةن المتوقّةةع أن تصةة ؛ 56%6.1 لةةى  %9.0السةةنوي للفتةةرأل نفسةةلا فألةةد تةةراوح مةةن 

النمةو نفسةلا. وقةةد   ذا مةا واصةة  الفلسةطينيون واإلسةرا يليون نسةب 2020سةنة  %40 لةى  فةي المدينةة
نسمة، بينما بلغ عدد اليلود  300,200قرابة  2012بلغ عدد سكان الألدط الفلسطينيين في نلاية سنة 

 نسمة. 515,200في الألدط قرابة 

                                                 
 ، انظر:2008–1967حو  عدد سكان الألدط العرب واليلود في الفترأل  54

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

ليلا  حو  55  ، انظر:2008–1980 في الفترأل اللجرأل الداخلية من الألدط وا 
JIIS, http://jiis.org/.upload/web%20E0109.pdf 

 ، انظر:2011–1978 في الفترألحو  نسبة نمو السكان العرب واليلود في الألدط  56
 JIIS, http://www.jiis.org.il/.upload/yearbook2013/shnaton_C0313.pdf 

مكونات الت ير في عدد سكان الألدط الدا مين هي: الزيادأل الطبيعية )عدد المواليد أق  من الوفيات( لسكان مالحظة: 
ليلا المدينة، وميزان اللجرأل  .منلا وا 

http://jiis.org/.upload/web%20C0109.pdf
http://jiis.org/.upload/web%20C0109.pdf
http://jiis.org/.upload/web%20E0109.pdf
http://jiis.org/.upload/web%20E0109.pdf
http://www.jiis.org.il/.upload/yearbook2013/shnaton_C0313.pdf
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 57سنوات مختارة - القدس شرقي وغربي سكان عدد: (3رقم ) جدول
 *يهود وآخرونال فلسطينيونال السنة
1994 166,900 411,900 
1996 184,600 426,200 
1998 193,500 440,200 
1999 201,300 444,900 
2000 208,723 448,820 
2002 221,877 458,570 
2006 252,400 481,000 
2008 268,600 495,000 
2010 283,900 504,200 
2012 300,200 515,200 

 ر المصنفين دينيًا.شملت هذه الف ة السكان اليلود والمسيحيين من ةير العرب والسكان ةي *
 

 ب. االعتداءات على المسجد األقصى:
سعت السلطات اإلسرا يلية  لى تحألي  وجود يلودّي دا م ومباشر في المسجد األقصى ومحيطه، 
وحاولةةةت جعلةةةه منطألةةةة متنازعةةةًا عليلةةةا مةةةع المسةةةلمين، وعملةةةت علةةةى التلي ةةةة لمصةةةادرأل أجةةةزاء منةةةه، 

و ت اضت عةن االقتحامةات المتكةّررأل للمتطةّرفين اليلةود، والسيطرأل عليه في مراح  الحألة. وشجعت أ
 الذين يّدعون أن للم حألًا في الصالأل في "جب  الليك ". 

 
 :الحفريات 

حولةه، مركةزين علةى المنطألةة التةي بدأ اليلود حملة محمومة من الحفريات تحت المسجد األقصةى و 
كمةةةا قامةةةت دا ةةةرأل اآل ةةةار  هةةةيكللم. عةةةندليةةة   المنطألةةةة ال ربيةةةة والجنوبيةةةة للمسةةةجد، محةةةاولين  يجةةةاد أيّ 
، حتى اخترقت الحا ط الجنةوبي 1974–1973اإلسرا يلية بعم  حفريات جنوب شرقي المسجد األقصى 
قامت عدأل جلات  1988–1970. وفي الفترأل 58للمسجد أسف  محراب األقصى وأروقته الجنوبية الشرقية
منظمةة األمةم المتحةدأل للتربيةة والعلةم مةن قةرارات   سرا يلية بتنفيذ حفريات النف  ال ربي ل قصى، بةالرةم

 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization وال ألافةةة )اليونسةةكو(

(UNESCO)  متةةةرًا تحةةةت  14–11التةةةي دانةةةت " سةةةرا ي " علةةةى ذلةةةك، ووصةةة  عمةةة  الحفريةةةات مةةةا بةةةين
متةةرًا. ونةتج عةةن هةذه الحفريةات تصةةدغ عةدد مةةن  2.5متةرًا، وارتفاعةه  450وبلةغ طةو  النفةة   األر ،

األبنيةةة، منلةةا الجةةامع الع مةةاني وربةةاط الكةةرد. وحةةاو  الصةةلاينة  يصةةا  النفةة  بألنةةاأل كةةان قةةد اكتشةةفلا 

                                                 
لالطالغ على أعداد سكان الألدط، الفلسطينيون واليلود، انظر الكتاب اإلحصا ي السنوي الصادر عن دا رأل اإلحصاء  57

 http://www.cbs.gov.il، في: 2013-1996للسنوات  CBSالمركزية اإلسرا يلية 

 .138(، ص 2009)عّمان: دار الفرقان،  ثرية في القدسالحفريات األ  را ف يوسف نجم، 58

http://www.cbs.gov.il/
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، ولكةةةن تصةةةدا للةةةم 7/7/1988فةةةي  19فةةةي الألةةةرن الةةةة  Conrad Cheekعةةةالم اآل ةةةار كةةةونراد تشةةةيك 
بنيةةةامين ف.  ةةةم أعةةةادوا الكةةةر أل فةةةي علةةةد حكومةةةة المواطنةةةون، ممةةةا اضةةةطر السةةةلطات اإلسةةةرا يلية للتوقةةة

وتمكنوا من فتح باب  ان للنف  من جلة المدرسة العمرية. وأعلةن عةن افتتةاح هةذا النفة  فةي  نتنياهو
 .59، وهو ما أ ار انتفاضة فلسطينية ومواجلات دامية في تلك الفترأل24/9/1996

عمة  حفريةات جديةدأل سةعت مةن خالللةا ، قامةت دا ةرأل اآل ةار اإلسةرا يلية ب2000–1990وفةي الفتةرأل 
 لى  زالة   ار الألصةور األمويةة المكتشةفة، وقامةت بالنشةاء درجةين ومصةطبتين رخةاميتين فةو  اآل ةار 

 . 60األموية عند الجدار الجنوبي للمسجد األقصى

. وقطعةةةت سةةةلطات 2008–2000وتةةةّم تنفيةةةذ حفريةةةات فةةةي البلةةةدأل الألديمةةةة وفةةةي سةةةلوان فةةةي الفتةةةرأل 
مشةةةروغ تأهيةةة  "الحةةةو  كبيةةةرًا فةةةي  نشةةةاء "مدينةةةة يلوديةةةة مألدسةةةة" ُمةةةزو رأل ضةةةمن  االحةةةتال  شةةةوطاً 

المألةةدط"؛ وقةةد ةةةدا الفضةةاء التحتةةي للمسةةجد، نتيجةةة الحفريةةات اإلسةةرا يلية المتواصةةلة أسةةفله، مدينةةة 
الكشةةف عةةن  21/8/2009–21/8/2008متكاملةةة متعةةددأل المةةداخ  واألروقةةة والمعةةالم. وشةةلدت الفتةةرأل 

يدأل للحفريات؛ أربعة منلةا جنةوب المسةجد وواحةد منلةا ةةرب المسةجد، ليصةبح بةذلك خمسة مواقع جد
موقعةًا، وبةذلك، يكةون عةدد الحفريةات المكتملةة  25عدد مواقةع الحفريةات تحةت المسةجد وفةي محيطةه 

 وفةةةي الفتةةةرأل .61حفريةةةة 12حفريةةةة، بينمةةةا يكةةةون عةةةدد الحفريةةةات النشةةةطة  13والمفتتحةةةة أمةةةام الةةةزوار 
 . 62نشطة 30مكتملة و 17حفرية؛ منلا  47بلغ عدد الحفريات  1/8/1320–1/8/2012

 
 :االقتحامات 

 الفتةرأل اعتةداء خةال  40فألةد جةرا  من اقتحامات وةيرهةا االعتداءات على المسجد األقصىوفيما يتعل  ب
 اعتةةةداء 72، ولةةةم تنفةةةع التسةةةوية السةةةلمية واتفاقةةةات أوسةةةلو فةةةي وقةةةف االعتةةةداءات، فةةةتم تسةةةجي  1967–1990

، بلةةةةةةغ مجمةةةةةةوغ هةةةةةةذه 21/8/2008–21/8/2006وفةةةةةةي الفتةةةةةةرأل مةةةةةةا بةةةةةةين  .1998–1993الفتةةةةةةرأل خةةةةةةال  
كمةةةةةةا بل ةةةةةت االعتةةةةةةداءات فةةةةةةي الفتةةةةةةرأل مةةةةةةا بةةةةةةين  اعتةةةةةةداء، 21االعتةةةةةداءات علةةةةةةى المسةةةةةةجد األقصةةةةةةى 

شخصةيات اليلةود و المتطةرفين مجمةوغ اقتحامةات البلغ . وقد 63اعتداء 43، 21/8/2009–21/8/2008
 .21/8/2011–22/8/2010خةةةال  الفتةةةرأل اقتحامةةةًا  34 للمسةةةجداإلسةةةرا يلية األمنيةةةة  ألجلةةةزألوارسةةةمية ال

                                                 
 .141-139، ص المرجع نفسه 59
 .143-142، ص المرجع نفسه 60
 .273ص  ،2009التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  محسن محمد صالح، 61
في الفترة ما  قصىتقرير توثيقي استقرائي يرصد االعتداءات على المسجد األعين على األقصى: و خرون،  زياد الحسن 62

 .23(، ص 2013 الدولية، الألدط م سسة: بيروت) ملخص تنفيذي – 2013 8 1–2012 8 1بين 

عين على األقصى: تقرير توثيقي استقرائي يرصد االعتداءات على المسجد األقصى في عبد هللا ابحيص و خرون،  انظر: 63
 .94 (، ص2009لية، )بيروت: م سسة الألدط الدو  2009 8 21-2008 8 21الفترة بين 
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اإلسةةرا يلية  الشةةرطة تةةوفر حيةة  واليلةةود، المسةةلمين بةين زمانيةةاً  اً مألسةةم المسةةجد األقصةةى عمليةةاً  بةاتو 
 .اليلود المألتحمين لك  اليومية التامة الحماية

 

 ج. تهويد األماكن واألسماء:
اإلسةةةالمية للبلةةةدأل الألديمةةةة فةةةي الألةةةدط  لةةةى هويةةةة  -يةةةة العربيةةةة يسةةةعى الصةةةلاينة  لةةةى تحويةةة  اللو 

نشاء مدينة يلودية مألدسة موازية وتشترك معلا في المركةز ذاتةه، وهةو مةا يعةرف بمشةروغ  يلودية، وا 
 وذلةةةك لبنةةةاء الكةةةنط اليلوديةةةة عليلةةةاوقامةةةت " سةةةرا ي " بمصةةةادرأل األراضةةةي فةةةي الألةةةدط "الألةةةدط أواًل". 

 2009خةةةال  سةةةنة  اإلسةةةرا يلية فةةةي هةةةذا المجةةةا انةةةت أبةةةرز اإلنجةةةازات . وك((5انظةةةر خريطةةةة رقةةةم ))
، وهو ي طي المسجد الألبلي ل قصى بشك  تةام Hurva Synagogueافتتاح كنيط الخراب "هاحوربا" 

15/3/2010وقد تّم افتتاحه في ، في عين الناظر  ليه من الجلة ال ربية
64 . 

بلدة القديمة، والتي تّم بناؤها بعد االحتالل (: مواقع الُكُنس اليهودية في ال5خريطة رقم )
 1967اإلسرائيلي لشرقي القدس سنة 

 
 المصدر: محمود أبو عطا، كنط تطو  األقصى، م سسة األقصى للوقف والترا ، انظر:

http://www.foraqsa.com/library/studies/Konos                                           

                                                 
 .274ص  ،9200التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة محسن محمد صالح،  64

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


 23       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات            

فألةةةد تعرضةةةت المألدسةةةات  ،لةةةم تألتصةةةر االعتةةةداءات اإلسةةةرا يلية علةةةى األوقةةةاف اإلسةةةالمية فحسةةةب
المسيحية العتةداءات  سةرا يلية رسةمية، أو مةن قبة  متطةرفين يلةود، حية  صةودرت بعة  العألةارات 

مةةة. وجةةرت ة، م ةة  كنيسةةة المنصةةورأل، وكنيسةةة  قةةرت، وأراضةةي كنيسةةة البصةةة الملد  واألراضةةي الوقفيةة
 وةيرها من االعتداءات. ،تجريف قبورو محاوالت إلحرا  كنا ط 

 13/7/2009فةةةي  Yisrael katz يسةةةرا ي  كةةةاتط فةةةي حكومةةةة االحةةةتال أمةةةر وزيةةةر المواصةةةالت و 
لالفتةةات المنتشةةرأل علةةى الشةةوارغ والطرقةةات البلةةدات والمةةدن المكتوبةةة علةةى اإلشةةارات وا أسةةماءبتلويةةد 
1948في كام  األراضي المحتلة سةنة  الر يسية

بالفعة  أسةماء  الف المواقةع والمعةالم  وقةد ةّيةرت، 65
 . ((4انظر الجدو  رقم )) األ رية في الألدط

 66القدسب القديمة في البلدةاألسماء المهّودة (: بعض 4)رقم جدول 
 لموقعا االسم العربي االسم العبري

 وسط السور الشرقي للمدينة باب األسباط )= األسود( شاعر هأريوت
 وسط السور ال ربي للمدينة باب الخلي  شاعر يافو

 وسط السور الشمالي باب الساهرأل )الزهور( شاعر هيرودوت
 في الجزء الجنوبي ال ربي للسور باب النبي داود شاعر تسيون
 السور الشمالي لمدينة الألدط الألديمة )باب دمش ( باب العمود نابلط( شاعر شخيم )=

 الجزء الجنوبي من السور ال ربي للحرم الألدسي حا ط البرا  هكوت  همعرافي
 

 د. هدم المنازل:
فسةةةاح المجةةةا   اعتمةةةدت " سةةةرا ي " سياسةةةة هةةةدم المنةةةاز  فةةةي الألةةةدط وذلةةةك لتلجيةةةر المألدسةةةيين، وا 

فةي الألةدط  اإلسةرا يلية مخططات التنظةيم والبنةاءجأت الستألدام أكبر عدد ممكن من اليلود، كذلك أل
وقد هةدمت " سةرا ي " فةي الألةدط فةي بيوتلم لخطر اللدم.  تعرضتالمألدسيين للبناء بدون تراخيص ف

 .((5جدو  رقم )انظر )منزاًل  949نحو  2011–1993الفترأل 
 

                                                 
 :، انظر13/7/2009 نت،.الجزيرأل 65

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C5B06E19-B584-471F-AE8F-035C2153D570.htm  
،" في محسن محمد ال ألافي الخاص بالألدطالحضاري و  لترا توجلات والممارسات الصليونية  زاء اال، "الكريمعبد   براهيم 66

 .435، ص (2009)بيروت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  دراسات في التراث الثقافي للقدسصالح )محرر(، 
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2011–1993مة في القدس (: عدد المنازل المهد  5جدول رقم )
67 

 مةمنازل المهد  عدد ال السنة
1993–1995 102 

1996–1998 75 

1999–2001 105 

2002–2004 237 

2005–2007 181 

2008–2010 208 

2011 41 

 949 المجموع

 
 ه. سحب حّق اإلقامة في القدس والهويات:

أي تجريةةد الك يةةر مةةن العةةا الت المألدسةةية مةةن حةةّ  المواطنةةة، قةةد   ن سياسةةة "التلجيةةر اللةةادئ"،
 1995، وهةةي متواصةةةلة حتةةى اآلن. ففةةةي الفتةةرأل مةةةا بةةين كةةةانون ال ةةاني/ ينةةةاير 1967منةةذ سةةةنة  تبةةدأ

مارست " سةرا ي "، ومةن خةال  وزارأل الداخليةة، أسةلوبًا جديةدًا لتأللةيص عةدد  2000وحتى  ذار/ مارط 
المألدسةةيين، وذلةةك بسةةحب بطاقةةة المواطنةةة مةةن كةة  مألدسةةي ال يةةتمكن مةةن   بةةات مكةةان سةةكناه فةةي 

جبةاره علةى م ةادرأل المدينةة  لةى األبةد، وفةي هةذه الحالةة يفألةد الماضي و  الحاضر فةي مدينةة الألةدط، وا 
 حألوقه كاملة.

كمةةةا عمةةةدت سةةةلطة االحةةةتال   لةةةى سةةةحب اللويةةةات اإلسةةةرا يلية مةةةن أول ةةةك المألدسةةةيين الةةةذين انتأللةةةوا 
 ينة الألدط. للعيش في مدن الحدود المصطنعة لبلدية الألدط، أي في مدن الضفة ال ربية المحيطة بمد

                                                 
 ، في: معطيات حو  هدم البيوت ال ير مرخصة في الألدط الشرقية، بتسيلمانظر:  67

http://www.btselem.org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics؛ 
  http://www.al-maqdese.org/ar، في: 2009هدم المناز  في الألدط خال  العام وم سسة المألدسي لتنمية المجتمع، 

 ضد اإلسرا يلية االنتلاكات حصاد ،أريج؛ و 283، ص 2010التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة ومحسن محمد صالح، 
 ،(POICA) الفلسطينية ياألراض في اإلسرا يلي أنشطة االستيطان رصد موقع ،2011 لعام الألدط في والسكن األر 

 وانظر أيضًا: ؛http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4148 :في ،1/1/2012
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 

http://www.btselem.org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics
http://www.btselem.org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics
http://www.al-maqdese.org/ar
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4148؛
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=162
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2254؛
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وبةةةةذلك يحةةةةرم المألدسةةةةيين مةةةةن حألةةةةوقلم فةةةةي اإلقامةةةةة خةةةةار  الةةةةوطن للدراسةةةةة أو العمةةةة  أو ازدوا  
قةةررت الحكومةةة  2000الجنسةةية، أو مةةن جمةةع شةةم  العةةا الت المألدسةةية وتسةةجي  أوالدهةةا؛ فمنةةذ سةةنة 

ةةةم ، وفةةةي  سةةةرا يلية تجميةةةد جميةةةع طلبةةةات لسةةةمّ اإل انون ُأصةةةدر قةةةانون أطلةةة  عليةةةه قةةة 31/7/2003الش 
المواطنةةة والةةدخو   لةةى " سةةرا ي "، يحظةةر علةةى المألدسةةيين والفلسةةطينيين حةةاملي الجنسةةية اإلسةةرا يلية 

ةةةم  ويفةةةر  علةةةيلم العةةةيش  وجةةةوا مةةةن سةةةكان الضةةةفة ال ربيةةةة لسةةةمّ ( ممةةةن تز 1948)فلسةةةطينيو الةةةة  الش 
فةةي  International Court of Justice (ICJ)منفصةةلين. وقةةد صةةادقت عليةةه محكمةةة العةةد  الدوليةةة

14/5/2006
68  . 

بطاقةةةة  قامةةةة عا ليةةةة فةةةي الفتةةةرأل  8,558وقةةةد أدت السياسةةةة اإلسةةةرا يلية  لةةةى سةةةحب مةةةا مجموعةةةه 
بطاقةة  4,577وحدها فألد وص   لى  2008، أما عدد البطاقات التي ُسحبت خال  سنة 2007–1967

اقةةات التةةي مةةن البط %34.8ُتشةةك   2008 قامةةة عا ليةةة، أي  ن البطاقةةات التةةي ُسةةحبت خةةال  سةةنة 
بطاقة  قامة عا لية ُسحبت  13,135، والتي يبلغ عددها 2008سحبت منذ احتال  المدينة وحتى سنة 

 1967حةةّ   قامتلةةا فةةي الألةةدط منةةذ سةةنة عا لةةة مألدسةةية  371,14. وقةةد فألةةدت 69عامةةاً  41علةةى مةةدا 
 .70مواطناً  226,86، حي  يص  عدد أفرادها مجتمعة نحو 2010وحتى منتصف حزيران/ يونيو 

 
 . تطور مواقف السلطة الفلسطينية من التهويد اإلسرائيلي للقدس والمقدسات:2

، وعلى الرةم مةن االتفةا  مةن خةال  اتفاقيةات أوسةلو، 1994ومع مجيء السلطة الفلسطينية سنة 
أن يتم تأجي  البح  فةي قضةية الألةدط  لةى المراحة  األخيةرأل مةن "عمليةة السةالم"،  ال أن وتيةرأل حفةر 

اخةةةةة  مدينةةةةةة الألةةةةةدط ومةةةةةا حوللةةةةةا زادت أضةةةةةعاف مةةةةةا كانةةةةةت عليةةةةةه قبةةةةة  مجةةةةةيء السةةةةةلطة األنفةةةةةا  د
فألةةد التزمةةت مواقةةف السةةلطة الفلسةةطينية خانةةة االسةةتنكار واإلدانةةة فيمةةا يتعلةة  بتلويةةد  .71الفلسةةطينية

الألةةدط، وارتألةةت فةةي بعةة  األحيةةان  لةةى خانةةة مطالبةةة المجتمةةع الةةدولي باليألافةةه، وةابةةت مواقفلةةا فةةي 
ن لتحةةة  مكانلةةةةا مواقةةةةف صةةةادرأل عةةةةن منظمةةةةة التحريةةةر أو مم لةةةةي بعةةةة  فصةةةةا   ك يةةةر مةةةةن األحيةةةةا

 المألاومة. 

                                                 
 .30/5/2006فير، الس 68
 :فيبتسيلم، معطيات حو  تجريد ح  المواطنة في شرقي الألدط، وانظر:  ؛2/12/2009، هآرتسصحيفة  69

http://www.btselem.org/arabic/Jerusalem/Revocation_Statistics.asp  
 .27/7/2010، القدس 70
الجامعة اإلسالمية، كلية  م،2000-1967، دراسة: االعتداءات اإلسرا يلية على المسجد األقصى المبارك أكرم محمد عدوان 71

 .2009، ةزأل، قسم التاريخ واآل ار اآلداب،

http://www.btselem.org/arabic/Jerusalem/Revocation_Statistics.asp
http://www.btselem.org/arabic/Jerusalem/Revocation_Statistics.asp
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فةةي منظمةةة التحريةةر الفلسةةطينية،  للمجلةةط الةةوطني الفلسةةطيني 21الةةة البيةةان السياسةةي للةةدورأل ففةةي 
 :72، جاء25/4/1996في ةزأل في 

هةةو  1967ي كةةد المجلةةط الةةوطني أن قيةةام  سةةرا ي  بضةةم الألةةدط مةةن جانةةب واحةةد فةةي عةةام 
وال يعتةةرف المجلةةط الةةوطني بةةأي  جةةراءات قامةةت بلةةا الحكومةةة اإلسةةرا يلية  قةةرار ةيةةر شةةرعي،

تمسةةكه التةةام بعروبةةة الألةةدط باعتبارهةةا جةةزءًا ال يتجةةزأ  لجعةة  الضةةم أمةةرًا واقعةةًا، وي كةةد المجلةةط
 .1967من األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 

، اتخةةذ المجلةةط التشةةريعي 13/3/1997فةةي  وفةةي جلسةةته االسةةت نا ية التةةي عألةةدت فةةي بيةةت لحةةم،
الفلسةةةةطيني، قةةةةرارًا أكةةةةد فيةةةةه أن الألةةةةدط هةةةةي قلةةةةب الةةةةوطن الفلسةةةةطيني وعاصةةةةمة الدولةةةةة الفلسةةةةطينية 
المسةةتأللة، وأنةةه ال سةةالم دون عةةودأل الألةةدط  لةةى السةةيادأل الفلسةةطينية واحتةةرام الحألةةو  الفلسةةطينية فيلةةا 

الألةدط وضةّد الشةعب الفلسةطيني هةي باطلةة وةيةر  كاملة، وأعلن أن كافة الممارسةات اإلسةرا يلية فةي
 . 73شرعية، بما في ذلك سياسات الضم وسحب اللويات والبناء االستيطاني

لمنظمةةةة المةةة تمر  ياسةةةر عرفةةةات أمةةةام مةةة تمر الألمةةةة االسةةةت نا ي الفلسةةةطيني كلمةةةة للةةةر يطوفةةةي 
إلسةةةةةالمي منظمةةةةةة التعةةةةةاون ا 2011والتةةةةةي أصةةةةةبح اسةةةةةملا منةةةةةذ سةةةةةنة  ،فةةةةةي  سةةةةةالم  بةةةةةاد اإلسةةةةةالمي

Organisation of Islamic Cooperation (OIC) قا  فيلا: 23/3/1997، في ، 
 ني من على هذا المنبر أقو  لألةادأل أمتنةا اإلسةالمية ولشةعوبلا،  ن الألةدط الشةريف ومةا حوللةا، 

ن  نألاذهةةةا مةةةن ةةةةو  االسةةةتيطان، وخطةةةر التلويةةةد  هةةةي أمانةةةة وضةةةعلا العلةةةي الألةةةدير فةةةي أعناقنةةةا، وا 
جميعةًا، لةذا أدعةوكم للعمة  الجةاد والعاجة  إلنألاذهةا، وتةوفير كافةة  هو فر  عةين علينةاوالمصادرأل، 

   .74طابعلا التاريخي والحضاري والديني اإلمكانيات لتعزيز صمودها، والحفاظ على
 التةةةي ارتكبتلةةةا الألةةةوات اإلسةةةرا يلية فةةةي مجةةةزرألالبيةةةان للأليةةةادأل الفلسةةةطينية ، دان 29/9/2000وفةةةي 

، والتي أدت 28/9/2000 لى المسجد في  أري  شارون دخو حرم الشريف عألب وال المسجد األقصى
2005 لى اندالغ انتفاضة األقصى والتي استمرت حتى 

75. 
لألد أرادت " سرا ي " من السلطة الفلسطينية من خال  كامب ديفيد أن تكون حارسة أمالك اليلةود 

الفلسةطيني وأدا  لةى  فشةا  كامةب في الألدط، وليط صاحبة المكان، األمر الذي رفضةه المفةاو  
ديفيةد. ففةةي محاضةةرأل لمحمةةود عبةةاط حةةو  هةةذه المفاوضةةات، عنةةدما كةةان أمةةين سةةّر اللجنةةة التنفيذيةةة 

                                                 
 .252-251، ص 1996، صيف 27، العدد مجلة الدراسات الفلسطينية  72
 .206، ص 1997، صيف 31، العدد ةمجلة الدراسات الفلسطيني  73
 .210، ص 1997، صيف 31، العدد مجلة الدراسات الفلسطينية  74
 .189، ص 2000، خريف 44، العدد مجلة الدراسات الفلسطينية  75
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ن الألةةدط أبسةةيطًا وبةةال أي تعأليةةد، وهةةو  موقفنةةا مةةن الألةةدط لمنظمةةة التحريةةر الفلسةةطينية، قةةا  "ويبألةةى
ن تعةود لسةيادتنا لنبنةي أ، وال بةد 242ر ، وينطب  عليلا قرا1967 عامراضي التي احتلت جزء من األ

ن تكةةون الألةةدط الشةةريف والألةةدط ال ربيةةة مفتةةوحتين علةةى بعضةةلما أعليلةةا عاصةةمتنا وال مةةانع لةةدينا 
 .76"عما  البلديةالبع  تتشاركان في األ

 كلمتةه خةال  المة تمر الةوطني فةي، ر يط الوزراء الفلسطيني ،أحمد قريع ، أكد31/3/2005وفي 
المنطألةة  يكةون هنةاك سةالم فةي العنصةري، أنةه لةن االسةتيطان وجةدار الفصة  ن الألدط ضةدّ للدفاغ ع

الحألةةو   يضةةمن عةةاد  بةةدون حةة ّ   طةةرف، وال مسةةتألب   مةةن ألي وال نلايةةة لنةةزاغ الشةةر  األوسةةط،
 .77فير شلا طدأللا التمصاعو  ةلألتسملا ةينيطسلفلا ةلو دلا ةماق  النمو  ،المشروعة للشعب الفلسطيني

خةال  مة تمر صةحفي عألدتةه جامعةةة ، قريةع المفةو  العةام للتعب ةة والتنظةيم فةي حركةة فةتح ودعةا
زعمةةةاء الةةةدو  العربيةةةة  لةةةى  ظلةةةار مةةةوقفلم  ،الألةةةدط والمجلةةةط التنسةةةيألي لم سسةةةات الألطةةةاغ الخةةةاص

 .78الألادمة ووضوح تجاه مدينة الألدط خال  الألمة العربية بصالبة
 لى تأسيط مجلط فلسطيني باسةم المجلةط الفلسةطيني لتنميةة  ودعا قريع المشاركين في الم تمر

وتطوير الألدط، كالطار خاص لدعم صمود المدينة والجلةات التنفيذيةة الجامعةة لمختلةف الم سسةات 
، لسةةا ر الألطاعةةات األهليةةة فيلةةا، ولكافةةة الفعاليةةات ال ألافيةةة والدينيةةة والحضةةارية الحاضةةنةالمألدسةةية 

فةةةي تعزيةةةز نةةةداء الألةةةدط وصةةةوتلا الموحةةةد لةةةدا مخاطبةةةة الجلةةةات  ُمشةةةددًا علةةةى أن المجلةةةط سيسةةةلم
 .79العربية واإلسالمية والدولية الألادرأل على دعم صمود المدينة وتطويرها

ندوأل نظمةت  أمام ألألاهافي كلمة  ،12/11/2005في  قا  ر يط الوزراء الفلسطيني أحمد قريعوقد 
 ن الفلسةةةطينيين يرفضةةةون مألايضةةةة  ،رأللمةةةرور عةةةام علةةةى وفةةةاأل ياسةةةر عرفةةةات فةةةي مدينةةةة البيةةة  حيةةةاء

 ذا كانةةت ةايةةة  سةةرا ي  مألايضةةة هةةذه األر  " وأضةةافاالنسةةحاب مةةن قطةةاغ ةةةزأل بتلويةةد الألةةدط. 
 .80"بتلك، فلذه لن تكون ةايتنا، خصوصًا  ذا كانت ال اية اإلسرا يلية تنصب حو  الألدط

حكومةةة الفلسةةطينية ، وبعةةد أن شةةكلت ال2006وبعةةد فةةوز حركةةة حمةةاط فةةي االنتخابةةات فةةي مطلةةع 
 ،2007فةةي كةةانون ال ةةاني/ ينةةاير  محمةةود الزهةةار، وجةةه وزيةةر الشةة ون الخارجيةةة الفلسةةطينيالعاشةةرأل 

                                                 
 ، انظر:24/11/2000، الحياة، نألاًل عن 177، ص 2001، شتاء/ ربيع 46-45، العدد مجلة الدراسات الفلسطينية 76

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/1998%20to%202002/Alhayat_2000/General/392/392

05.xml.html 
 ، انظر:31/3/2005موقع المبادرأل الفلسطينية لتعمي  الحوار العالمي والديمألراطية )مفتاح(،  77
 http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=2809&CategoryId=4 

 =45458http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id، انظر: 27/3/2007وفا،  78
 المرجع نفسه. 79
 .13/11/2005، الشرق األوسط 80

http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=45458


 29         مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

رسالة  لى جامعة الدو  العربية وأخرا  لى منظمة الم تمر اإلسالمي دعا فيلا  لى التحةرك العاجة  
نألاذ المسجد األقصى المبارك من المخططا ،لوقف تلويد مدينة الألدط  .81ت اللادفة  لى هدمهوا 

لألةد كةان الطةابع العةام للمفاوضةات علةى الألةدط، هةو رفة  المفةاو  الفلسةطيني لمألايضةتلا مألابةة  
قطعة أخرا من األر ، وتأجيللا لمفاوضات الوضع النلةا ي التةي مةا تةزا  حتةى اليةوم تةراوح مكانلةا. 

 الفريةةة ع " سةةةرا ي " فةةةالن لكةةةن وفةةة  أورا  نشةةةرتلا قنةةةاأل الجزيةةةرأل الفضةةةا ية حةةةو  مفاوضةةةات السةةةلطة مةةة
 يبتسةي مةع اجتمةاغ فةي مفصةلة خةرا ط علةى بنةاء األراضةي تبةاد  مةن موقفةه قةدم المفاو  الفلسطيني

 وأن ،1:1 مبةدأ أسةاط علةى يةتم أن بةدّ  ال التبةاد  أن علةى شةدد أنةه مةن رةموبةال ،4/5/2008 في ليفني
 مجموعةةه مةةا اإلسةةرا يليين علةةى عةةر  هأنةة  ال" الأليمةة نفةةط" للةةا يكةةون أن مةةن بةةدّ  ال المبادلةةة األراضةي

 لصةةالح اإلسةرا يليين مةةن 1:4.4 هةي النسةةبة أن يعنةي مةا ،2كةةم 43.9 علةى هحصةةول مألابة  ،2كةم 67.41
   .82"الحرام المنطألة"  ليلا اً مضاف اإلسرا يلية، األحادية حدودها بحسب الألدط  جمالي

  لةةى منظمةةة اليونسةةكو إلدانةةةةشةةكوا  2012وقةةدمت السةةلطة الوطنيةةة الفلسةةطينية فةةي رام هللا فةةي 
علةةى  2013. وقةةد وافألةةت لجنةةة مةةن اليونسةةكو فةةي مدينةةة الألةةدطعلةةى اإلجراميةةة  " سةةرا ي " اعتةةداءات

 رأاقةد و . المناط  المألدسة مألابة  الموافألةة علةى وقةف مشةاريع قةرارات تةدين " سةرا ي " الألدوم لمعاينة
بم ابةةةة  " سةةةرا ي " علةةةى ذلةةةكموافألةةةة فةةةي  فةةةي رام هللا، ريةةةا  المةةةالكي وزيةةةر الخارجيةةةة فةةةي السةةةلطة

 سةةماعي  رضةةوان،  لكةةن "انتصةةار كبيةةر للدبلوماسةةية الفلسةةطينية ومألدمةةة لمشةةاريع جديةةدأل لليونسةةكو".
كبير  انتصار"الموافألة اإلسرا يلية"  اعتبار السلطة في رام هللا ، قا   نوزير األوقاف في حكومة ةزأل

 .83""استخفاف بالعألو  هوللدبلوماسية الفلسطينية 
مةةةع وفةةةد الجبلةةةة الديمألراطيةةةة للسةةةالم والمسةةةاواأل  عبةةةاط لةةةدا اجتمةةةاغ، 2013وفةةةي  ب/ أةسةةةطط 

، عةاد الةر يط عبةاط فةي رام هللا Democratic Front for Peace and Equality (Hadash) )حةداش(
بالتوقف عن وضع العراقية   " سرا ي " لي كد على أن الألدط هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وطالب

 .84مام استمرار مفاوضات السالمأ
 

                                                 
 .26/1/2007، أبلا )السعودية(، الوطن صحيفة 81
82 , site of Al Jazeera 2008/5/4(and team) and Ahmad Qurei (and team), Meeting Minutes on Borders, Tzipi Livni 

Transparency Unit (AJTU), pp. 5–11 and 13, http://transparency.aljazeera.net/files/2648.PDF                                        
 انظر: ،25/4/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم 83
 http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=133761 

 .21/8/2013، الدستور 84

http://transparency.aljazeera.net/files/2648.PDF
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=133761
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 :ثالثًا: مواجهة الجدار العازل
كانت فكرأل  قامة جدار يعز  الضفة ال ربية عن " سرا ي " مطروحة لدا اإلسرا يليين بعدأل أشكا  
ومنذ سنوات؛ فلناك سابألة متم لة في السيا  الذي أحةاط بألطةاغ ةةزأل منةذ انةدالغ االنتفاضةة األولةى 

1987سةةةنة 
، وتزايةةةد العمليةةةات االستشةةةلادية، 28/9/2000فةةةي الغ انتفاضةةةة األقصةةةى . وعألةةةب انةةةد85

تبلورت نواأل فكرأل الجدار الحالي، حين واف  ر يط الوزراء اإلسرا يلي  يلود باراك فةي تشةرين ال ةاني/ 
علةةى  قامةةة "حةةاجز لمنةةع مةةرور المركبةةات اآلليةةة"، كةةان يفتةةر  أن يمتةةد مةةن شةةما   2000نةةوفمبر 

. وبعةةد قةةدوم أريةة  شةةارون  لةةى ر اسةةة الةةوزراء، 86 لةةى منطألةةة اللطةةرون جنوبةةاً ةةةرب الضةةفة ال ربيةةة 
 .16/6/2002، وبدأ العم  فيه في 2002صادقت الحكومة اإلسرا يلية على  نشا ه في نيسان/ أبري  

 
 الجدار في الضفة الغربية: .1

ر أن يألضم لألد ُأدخلت تعديالت عدأل على مسار الجدار منذ البدء في بنا ه، حي  كان من المألر 
. ولكةةن 87منلةةا %18، أي مةةا نسةةبته 2002مةةن مسةةاحة الضةةفة ال ربيةةة سةةنة  2كةةم 024,1مةةا مسةةاحته 

بل ت مسةاحة األراضةي فألد  ،2009سنة  ووفألًا ل رقام التي ذكرها معلد أريج بعد التعديالت العديدأل،
 %13 قرابةة  ، وتشةك2كةم 733 قرابةة 2007التي سيعزللا الجدار وفة  مةا خططةت لةه " سةرا ي " سةنة 

 2004 سةنةكةم  645 من المخطط لبنا ه و  الجدارازداد طبينما  ،من  جمالي مساحة الضفة ال ربية
2007فةةةي  كةةةم 770 ليصةةةبح

ووفةةة  مةةةا ذكةةةره النةةةاط  باسةةةم وزارأل الةةةدفاغ اإلسةةةرا يلية شةةةلومو درور  .88
Shlomo Dror  الميزانيةةة  كةم مةن الجةةدار، حية  أشةار  لةى أن 490، فألةةد اكتمة  بنةاء 8/7/2009فةي

كم من الجدار، كانتةا  100 قرابة ضافة  لى قرارات المحكمة العليا اإلسرا يلية، التي علألت البناء في 
ه، وقةد بنةاء "سةرا ي " واصةلت  2011أما في سنة . 89السبب الر يسي في تأخير استكما  بناء الجدار

 قرابةةكةم أي  437.5 قرابةةكشف تألرير لمنظمة بتسةيلم عةن أن طةو  الجةزء المكتمة  مةن الجةدار بلةغ 

                                                 
 .66، ص 2005االستراتيجي الفلسطيني لسنة التقرير  ،صالح وبشير نافعمحسن محمد  85
86 (Jerusalem:  Behind the Barrier: Human Rights Violations as a Result of Israel's Separation BarrierB’Tselem, 

B’Tselem, March 2003), p. 6,  http://www.btselem.org/Download/200304_Behind_The_Barrier_Eng.pdf                           
87 , 2006/3/25 POICA, ARIJ, Wall cases are still pending at Israeli Court, 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=799  
 اإلسرا يلي أنشطة االستيطان رصد موقع، ي االستشاري لمحكمة العد  الدوليةأعوام على صدور الر أ ، في ذكرا مرور خمسة أريج 88

 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2018 انظر: ،(POICA) الفلسطينية ياألراض في
89 .2009/7/9, The Jerusalem Post 

http://www.btselem.org/Download/200304_Behind_The_Barrier_Eng.pdf
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=799
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=799
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مةةةةن المسةةةةار المخطةةةةط لةةةةه، وهةةةةو يتعةةةةار  مةةةةع الةةةةرقم الةةةةذي ذكةةةةره النةةةةاط  باسةةةةم وزارأل الةةةةدفاغ  62%
 .((6انظر خريطة رقم )) 211890 اإلسرا يلية شلومو درور سنة

 2011، تموز  يوليو الضفة الغربيةفي الجدار العازل (: مسار 6خريطة رقم )

 
مكتةب األمةم المتحةدأل لتنسةي  الشة ون ية، مترجمة عن األصة  اإلنجليةزي، موقع فلسطين بالعربالمصدر: 

 .األراضي الفلسطينية المحتلة -اإلنسانية )أوتشا( 
                                                 

 ، انظر: 48،" ص 2011 العام ملخص: المحتلة األراضي في اإلنسان حألو  أوضاغ، "بتسيلم 90
http://www.btselem.org/download/2011_annual_report_arabic.pdf 
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صةةةادر عةةةن مكتةةةب األمةةةم المتحةةةدأل لتنسةةةي  الشةةة ون اإلنسةةةانية كشةةةف تألريةةةر  2013وفةةةي سةةةنة 
 United Nations Office for the Coordination of األراضةي الفلسةطينية المحتلةة -)أوتشةا( 

Humanitarian Affairs in the Occupied Palestinian Territories (OCHA–oPt)  10أن% 
التخطةيط لبنا ةه ولةم يشةرغ العمة  فيةه بعةد  منةه تةمّ  %28، وهةو قيةد اإلنشةاء هذا الجةدار من مسار

 .91من قب  السلطات اإلسرا يلية
 
 :)غالف القدس( الجدار في القدس .2

يعّبر بناء الجدار حو  الألدط، أو "ةالف الألدط" كما تسميه سلطات االحةتال  اإلسةرا يلي، عةن 
حاطتلةةا  أهةةم أهةةداف االحةةتال  مةةن الجةةدار العةةاز ، وهةةو المضةةي قةةدمًا فةةي برنةةامج تلويةةد الألةةدط، وا 

فةي أواخةر و  .92فيلةا %22 لةى  %35يين من بالمستعمرات والجدران، وخف  نسبة السكان الفلسطين
، كشةةةفت الصةةةحف اإلسةةةرا يلية عةةةن بةةةدء بنةةةاء المألطةةةع المحةةةيط بالألةةةدط بشةةةك  2003 ب/ أةسةةةطط 

 .93سري، تحت حراسة أمنية مشددأل
والةذي تسةعى  ،94كةم 5.182نحو  هيمتد مسار  مع  قامة " سرا ي " الجدار العاز  حو  الألدط الذي

مةن أراضةي شةرقي  2كةم 163" سرا ي " لت بيته كحدود نلا يةة فةي التسةوية مةع الفلسةطينيين،  ضةافة لةة 
الألةةدط التةةةي تألةةةع عليلةةةا الكتةة  االسةةةتيطانية اليلوديةةةة الكبةةةرا، تصةةبح مسةةةاحة األر  التةةةي تضةةةملا 

 .952كم 289منطألة الألدط خلف الجدار 
مةةن  %56ألةةف فلسةةطيني أي نحةةو  231فةةالن  ،جةةداروبحسةةب التألةةارير التةةي تبحةة  فةةي تةةأ يرات ال

االنتلةةاء مةةةن  مّ تةة 2007سةةكان الألةةدط سةةةيتأ رون سةةلبًا بالقامةةة الجةةةدار. وحتةةى تشةةرين األو / أكتةةةوبر 
االنتلةةاء مةةن  مّ تةة 2011وفةةي سةةنة  .96مةةن طةةو  الجةةدار %47م حةةو  الألةةدط أي نسةةبة كةة 5.78 نشةةاء 
 .97ء حتى تاريخ كتابة هذا الفص كم حو  الألدط وتبألى هناك مألاطع قيد البنا 91 نشاء 

                                                 
ضي الفلسطينية المحتلة، األ ر اإلنساني للجدار، تموز/ يوليو األرا –( أوتشامكتب األمم المتحدأل لتنسي  الش ون اإلنسانية ) 91

 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_arabic.pdf، انظر: 2013
 .241 ، ص2006ستراتيجي الفلسطيني لسنة التقرير االصالح،  محمد محسن 92
 وفا، في:  -حو  جدار الفص  العنصري في الألدط، انظر: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  93

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4084 
 في: ، الجدار الفاص ، معطيات،بتسيلم :انظر 94

http://www.btselem.org/Arabic/Separation_Barrier/Statistics.asp 
 .72، ص معاناة القدس والمقدسات تحت االحتاللمحسن محمد صالح،  95
 . 75، ص المرجع نفسه 96
 http://www.btselem.org/Arabic/Separation_Barrier/Statistics.asp في: ، الجدار الفاص ، معطيات،بتسيلم 97

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_arabic.pdf؛
http://www.btselem.org/Arabic/Separation_Barrier/Statistics.asp
http://www.btselem.org/Arabic/Separation_Barrier/Statistics.asp
http://www.btselem.org/Arabic/Separation_Barrier/Statistics.asp
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 معاناة الفلسطينيين من الجدار: .3
تسبب الجدار العاز  بمنع وصو  التجار والمستللكين الفلسطينيين من الضفة ال ربية  ،اقتصادياً 

 ،. واجتماعيةةاً 98 لةةى شةةرقي الألةةدط، التةةي كانةةت تم ةة  محةةورًا اقتصةةاديًا ملمةةًا للضةةفة قبةة  بنةةاء الجةةدار
يعمةة  الجةةدار علةةى تشةةتيت شةةم  األسةةر المألدسةةية وتفريأللةةا عةةن بعضةةلا، كمةةا يعيةة  التواصةة  بةةين 

. وفةةي الجانةةب الصةةحي، يتسةةبب بنةةاء 99األقةةارب، وحتةةى الةةزوا  بةةين األفةةراد المأليمةةين علةةى جانبيةةه
ار  الجةةدار عةةن المستشةةفيات الر يسةةية التةةي الجةةدار بفصةة  سةةكان قةةرا وضةةواحي الألةةدط الواقعةةة خةة

يعتمدون عليلا فةي الحصةو  علةى الرعايةة الطبيةة المتخصصةة، والتةي يبلةغ عةددها سةتة مستشةفيات 
وفةةي الجانةةب التعليمةةي، أشةةار تألريةةر صةةادر عةةن وزارأل  .100تخصصةةية، تألةةع جميعلةةا داخةة  المدينةةة

عةدد المةدارط المتضةررأل مةن بنةاء الجةدار  ،  لةى أن2006التربية والتعليم العالي الفلسطينية فةي سةنة 
مدرسة، وبلغ عدد الطالب المتضةررين فيلةا أك ةر مةن  124العاز  في محافظات الضفة ال ربية بلغ 

 .101ألف طالب 14
، وهةةو مركةةز ُيعنةةى بحألةةو  اإلنسةةان فةةي Bimkomوحسةةب دراسةةة أعةةدها مركةةز بمكةةوم اإلسةةرا يلي 
جيبةًا م لألةًا تةتحكم " سةرا ي " فةي الةدخو   21أل  عةن مجا  التخطيط، فألد شك  جدار الفص  ما ال ي

ألةةةف فلسةةةطيني، فضةةةاًل عةةةن  248 ليلةةةا والخةةةرو  منلةةةا، ويحاصةةةر الجةةةدار فةةةي هةةةذه الجيةةةوب نحةةةو 
ألف فلسطيني في الألدط بفع  هذا الجدار، وبذلك يحاصر الجدار بشك  مباشر  250محاصرأل نحو 

  .102نحو نصف مليون فلسطيني

لى اضطرار عدد كبير من المألدسيين للعودأل  لى مسكنلم األصةلي فةي وأدا بناء ةالف الألدط  
وذلةةةك علةةةى الةةةرةم مةةةن صةةةعوبة  الألةةةدط، وذلةةةك للمحافظةةةة علةةةى اللويةةةات المألدسةةةية التةةةي بحةةةوزتلم،
 الظروف التي سيواجلونلا عند عودتلم بسبب سياسات االحتال .

                                                 
الجدار الفاصل في الضفة الغربية " ،األراضي الفلسطينية المحتلة –( أوتشامكتب األمم المتحدأل لتنسي  الش ون اإلنسانية ) 98

 ، انظر: 44ص  ،2112حزيران/ يونيو  ،"سانية على التجمعات السكانية الفلسطينية: القدس الشرقيةوآثاره اإلن
http://www.ochaopt.org/documents/Jerusalem_report_arabic_web_Sept07.pdf  

مسح أثر جدار ، (بدي ) المركز الفلسطيني لمصادر حألو  المواطنة والالج ينموقع لاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني و الج 99
الجلاز المركزي لإلحصاء )رام هللا:  2006، حزيران الضم والتوسع وتبعاته على النزوح القسري للفلسطينيين في القدس

  http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/wallimpact_a.pdf ، انظر:(2006 تموز/ يوليو ،الفلسطيني
 .المرجع نفسه 100
 نظر: ، ا27ص  "تأ ير جدار الضم والتوسع العنصري على التعليم الفلسطيني،" وزارأل التربية والتعليم العالي، 101

http://www.moe.gov.ps/Uploads/admin/wall2006_2.pdf  
  .24/1/2007، القدس العربييحاصر نصف مليون فلسطيني،" جدار الفص  العنصري حو  تألرير بمكوم، انظر: وليد عو ، " 102

http://www.ochaopt.org/documents/Jerusalem_report_arabic_web_Sept07.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/Jerusalem_report_arabic_web_Sept07.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/wallimpact_a.pdf
http://www.moe.gov.ps/Uploads/admin/wall2006_2.pdf
http://www.moe.gov.ps/Uploads/admin/wall2006_2.pdf
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 الألاضةية فةي الهةاي الدوليةةوقد صادقت الجمعية العامة ل مم المتحدأل على فتوا محكمةة العةد  
، مطالبةة " سةةرا ي " وجميةع الةدو  األعضةةاء فةي األمةم المتحةةدأل 20/7/2004، فةي بالبطةا  هةذا الجةةدار

ولم ترتدغ " سرا ي " عن المضي قدمًا  .103بالتأليد بالتزاماتلا الألانونية على النحو المذكور في الفتوا
المحكمةةة الةرةم مةن هةذه الفتةوا، ورفضةت  علةى فةي  قامةة الجةدار وتعزيةز االسةتيطان وتلويةد الألةدط

لةةةةم تأخةةةةذ بالحسةةةةبان فتةةةةوا محكمةةةةة العةةةةد  الدوليةةةةة، بحجةةةةة أنلةةةةا  15/9/2005فةةةةي  سةةةةرا يليةالعليةةةةا اإل
 .104األمنية "سرا ي " احتياجات 
، نجةةح المواطنةةون الفلسةةطينيون والم سسةةات الحألوقيةةة المناهضةةة المحكمةةة العليةةا اإلسةةرا يليةوأمةةام 

باستخدام األورا  الألانونية لمواجلة الجدار، وتمكنوا من تعدي  مساره في مواضع  للجدار  لى حدٍّ ما
فألد شرغ الجيش اإلسةرا يلي بتفكيةك جةزء مةن الجةدار المألةام عدأل من خال  االلتماسات التي قدموها. 

هةةالي ألضةة ط الجمةةاهيري مةةن ال ، وذلةةك بعةةد نحةةو سةةبع سةةنين26/6/2011علةةى أراضةةي بلعةةين، فةةي 
مةةن األراضةةي الزراعيةةة دونةةم  1,200 قرابةةة وبةةذلك، اسةةترجع أهةةالي الألريةةة .امنين معلةةمبلعةةين والمتضةة

ممةةةا يبألةةةي مةةةا  .105دونةةةم أخةةةرا بأليةةةت مصةةةادرأل ألعمةةةا  الجةةةدار 500,1،  ال أن ابتلعلةةةا الجةةةدار التةةةي
ُيسمى "العدالة" التي تألدملا هذه المحكمة اإلسرا يلية للفلسطينيين منألوصةة وجةزءًا مةن الةديكور الةذي 

 او  به الكيان اإلسرا يلي تزيين احتالله.يح
 
 :2002. تطور مواقف السلطة الفلسطينية من الجدار العازل منذ سنة 4

 لةةى المحكمةةة الدوليةةة  2002لألةةد لجةةأت السةةلطة الفلسةةطينية ومنةةذ البةةدء ببنةةاء الجةةدار العةةاز  سةةنة 
 سةةرا ي " دولةةة احةةتال  ومجلةةط األمةةن وةيرهةةا مةةن م سسةةات المجتمةةع الةةدولي، النتةةزاغ اعتةةراف بةةأن "

وبعدم شرعية هذا الجدار. لكن المجتمع الدولي لم يوقف بنةاء الجةدار بة  اكتفةى بالدانتةه؛ وهةو مةا لةم 
 تأبه له " سرا ي " واستمرت في بناء الجدار إلبألاء السيادأل اإلسرا يلية واقعًا  ابتًا ال يمكن تجاوزه.

اسةةتمرار بةةأن ، 2003فةةي  ط ياسةةر عرفةةاتالةةر ي وجةةاء رّد السةةلطة علةةى بنةةاء الجةةدار علةةى لسةةان
فةةةي بنةةةاء "جةةةدار الفصةةة  العنصةةةري" علةةةى أراضةةةي الضةةةفة ال ربيةةةة شةةةرقي الخةةةط األخضةةةر  " سةةةرا ي "

                                                 
103 of the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a  See Advisory Opinion  

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                               

 .46/8/2112، النهارو، الغد 104
 . 49،" ص 2011 العام ملخص: المحتلة األراضي في اإلنسان حألو  أوضاغ، "بتسيلمانظر:  105

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C39066BA1F03C71385256EDD00680366
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جديةد حةو  مدينةة الألةدط الشةريف لعزللةا عةن  "جةدار بةرلين" قامةة  كذلك دان ،تدمير لعملية السالم""
 .106ينية والروحية العربية واإلسالميةمحيطلا الفلسطيني وتلويدها، وطمط هويتلا التاريخية والد

لجنةةةة  ، قامةةةت2004وعلةةةى عكةةةط مةةةا كةةةان متوقعةةةًا مةةةن السةةةلطة الفلسةةةطينية، ففةةةي شةةةباط/ فبرايةةةر 
حمةد قريةع أكانةت شةركة تملكلةا عا لةة ر ةيط الةوزراء الفلسةطيني   ذافيما  بالتحألي  برلمانية فلسطينية

 مسة ولين فلسةطينيين.  لةىيةة، وفة  مةا نسةب فةي الضةفة ال رب اإلسرا يلية للمستعمراتسمنت تبيع اإل
سةمنت التةي تملكلةا ن شةركة الألةدط لإل، أفةي تألريةر للةا اإلسرا يليوقالت الألناأل العاشرأل في التلفزيون 

الضةةفة  أراضةةيداخةة   " سةةرا ي "فةةي بنةةاء جةةدار الفصةة  الةةذي تأليمةةه  تسةةلمن مةةواد عا لةةة قريةةع تةة مّ  
قةةا  برلمةةاني فلسةةطيني لةةم يشةةأ الكشةةف عةةن بينمةةا  ن.ال ربيةةة، وهةةو ادعةةاء نفةةاه مسةة ولون فلسةةطينيو 

ن ذلك يعزز الشةكوك بةأن وأ ،دوميمأ همعالي  لىسمنت قريع يبيع اإل أنهناك "دال  " على  أن اسمه
ولةم ت بةت صةحة االدعةاءات اإلسةرا يلية والألضةية  .107قريع كان متورطًا في نشةاطات ةيةر مشةروعة

 بأليت قيد التحألي .
 ب عريألات ر يط دا رأل المفاوضةات فةي منظمةة التحريةر الفلسةطينية، قا  صا 11/7/2005 وفي 

وقةةا   ن السةةالم يتطلةةب  . ن الجةةدار ينلةةي التفةةاو  علةةى الألةةدط المحتلةةة قبةة  أن تبةةدأ المفاوضةةات
خةةةةرو  االحةةةةتال  اإلسةةةةرا يلي مةةةةن الألةةةةدط، ولةةةةيط  خةةةةرا  الشةةةةعب الفلسةةةةطيني وتلجيةةةةره مةةةةن المدينةةةةة 

 .108ار يتلوا كاألفعى لألضم األراضي وأحوا  المياهوأشار  لى أن الجد .المألدسة
خال  كلمة ألألاها في حف  تكةريم الفةا زين بجةا زأل الةر يط الراحة  ياسةر عرفةات ، دعا أحمد قريعو 

للرد على الخطةوأل  اإلسالميةاجتماغ عاج  لوزراء خارجية الدو    لى اإلسالمية،للدراسات والبحو  
عن نيتلا اسةتكما  "جةدار الفصة " حةو  مدينةة الألةدط " سرا ي " فيلا  األخيرأل التي أعلنت اإلسرا يلية

، مطالبةةًا عمةةرو موسةةى األمةةين العةةام لجامعةةة الةةدو  العربيةةة بالةةدعوأل لعألةةد اجتمةةاغ 2005خةال  نلايةةة 
 .109عاج  على مستوا وزراء الخارجية العرب على األق 

، مشةددًا علةى ضةرورأل اإلسةرا يليةعلةى الخطةوأل  واإلسةالميةالةدو  العربيةة  وحذر قريع من عدم ردّ 
" سةرا ي " أن قةرار   لةىوأشةار  أحمر بالنسبة للمسلمين والعةرب. أن مدينة الألدط خطّ  " سرا ي "  فلام

عةةةةز  مدينةةةةة الألةةةةدط عةةةةن محيطلةةةةا الفلسةةةةطيني جةةةةاء إلفسةةةةاد فرحةةةةة الشةةةةعب الفلسةةةةطيني باالنسةةةةحاب 
ردًا علةةى قةةرار قمةةة الةةدو   أيضةةاً جةةاء نةةه أمةةن قطةةاغ ةةةزأل وشةةما  الضةةفة ال ربيةةة، مضةةيفًا  اإلسةةرا يلي

                                                 
 .21/9/2003، القدس 106
 .11/2/2004، المستقبل 107
 . 12/7/2005، األهرام 108
 .13/7/2005، األيام 109
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للعةالم  " سةرا ي "مةن أجة  أن تألةو   ،ال ماني التي خصصةت  ال ةة مليةارات دوالر للشةعب الفلسةطيني
 .110 نلا هي من يحكم ويرسم في المنطألة

فةي كلمةة ألألاهةا نيابةة عنةه زكريةا اآلةةا، عضةو اللجنةة التنفيذيةة  2005كذلك أكد عبةاط فةي سةنة 
الفلسةةةطينية خةةةال  احتفةةةا  بةةةذكرا اإلسةةةراء والمعةةةرا ،  ن أخطةةةر مةةةا يم لةةةه الجةةةدار لمنظمةةةة التحريةةةر 

الفاصةةةة  هةةةةو جملةةةةة الحألةةةةا   التةةةةي أوجةةةةدها علةةةةى أر  الواقةةةةع والتةةةةي سةةةةتألف فةةةةي وجةةةةه قيةةةةام دولةةةةة 
 . 111فلسطينية

عألةد فةي البيةرأل بمناسةبة الةذكرا الرابعةة لفتةوا محكمةة العةد   2008وفي م تمر صةحفي فةي سةنة 
الجدار، أكد عضو اللجنة التنظيمية ور يط اللجنة الوطنية لسةج  أضةرار الجةدار  الدولية بخصوص

تيسير خالد، أن فتوا المحكمة الدولية هي أهم الألرارات التي تصدر عن أعلى محكمةة دوليةة، أقةرت 
أن " سةةةرا ي " دولةةةة احةةةتال ، وأن الضةةةفة بمةةةا فيلةةةا الألةةةدط وقطةةةاغ ةةةةزأل، هةةةي أر  محتلةةةة وليسةةةت 

 .112متنازعًا عليلا
، قةةا  ر ةةيط الةةوزراء الفلسةةطيني سةةالم فيةةا  خةةال  مشةةاركته أهةةالي بلعةةين فةةي 2011وفةةي سةةنة 

المسةةيرأل األسةةبوعية ضةةّد الجةةدار الفاصةة  واالسةةتيطان،  ن  زالةةة جةةزء مةةن الجةةدار الفاصةة  فةةي قريةةة 
، بلعين ةرب رام هللا، ي كد على قوأل المألاومة السلمية في وجه االحتال  اإلسرا يلي. وأضاف فيةا 

 .113أن تعدي  مسار الجدار الفاص  يد  على الألوأل اللا لة لما أصبح يعرف بنموذ  بلعين
 

 :ةيرابعًا: مواجهة السيطرة اإلسرائيلية على الموارد والثروات الطبيع
 . االعتداءات اإلسرائيلية على الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية:1

كات كبيرأل على بي تلا بمختلةف مكوناتلةا مةن قبة  انتلا شلدت أراضي الضفة ال ربية وقطاغ ةزأل
" سرا ي "، وبات تأ ير تلك االعتداءات واضحًا على اإلنسان الفلسطيني الذي يعيش في هذه البي ةة. 
 ،ومةةةن أبةةةرز االنتلاكةةةات اإلسةةةرا يلية لحألةةةو  اإلنسةةةان البي يةةةة، مصةةةادرأل األراضةةةي، وتةةةدمير ال ابةةةات

الما يةةةة، والتلةةةو  النةةةاتج عةةةن المخلفةةةات الصةةةناعية الصةةةلبة واقةةةتالغ األشةةةجار، واسةةةتنزاف المصةةةادر 
علةى  الةذي يةنص مةن الألةانون األساسةي الفلسةطيني 33لمادأل لاإلسرا يلية، مما يشك  انتلاكًا صارخًا 

                                                 
 .المرجع نفسه 110
 .1/9/2005، األيام 111
 .10/7/2008، ةالحياة الجديد 112
 http://www.sawtaljabal.com/ar، انظر: 24/6/2011موقع  ذاعة صوت الجب ، لبنان،  113
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علةى البي ةة الفلسةطينية وحمايتلةا مةةن  أن: "البي ةة المتوازنةة النظيفةة حةّ  مةن حألةو  اإلنسةان والحفةاظ
 . 114تألب  مس ولية وطنية"أج  أجيا  الحاضر والمس

باإلضافة  لى مبادئ متف  عليلا بين الطرفين اإلسرا يلي والفلسطيني وهةي متعلألةة بالحفةاظ  ،هذا
الملح  ال ال  من  عالن المبادئ الموقع بةين منظمةة التحريةر الفلسةطينية  على سالمة البي ة، ومنلا

1993و" سرا ي " سنة 
115. 

 

 أ. األراضي الزراعية:
، 1967قةةةوات االحةةةتال  اإلسةةةرا يلي منةةةذ احتالللةةةا للضةةةفة ال ربيةةةة وقطةةةاغ ةةةةزأل سةةةنة ألةةةد باشةةةرت ل

بارتكةةةاب عمليةةةات تجريةةةف واسةةةعة ل راضةةةي الزراعيةةةة، والمنةةةاط  الحرجيةةةة وال ابةةةات، وذلةةةك لتوسةةةيع 
 حيةةة  قُةةةةدرت مسةةةاحة األراضةةةي الحرجيةةةةة وال ابةةةات بنحةةةةو ،المسةةةتعمرات وشةةةّ  الطةةةةر  االسةةةتيطانية

1999دونم سنة  586,231 ، وتناقصت هذه المساحة لتص   لى7119دونم سنة  736,300
116. 

انتشةةةار مألةةةالع الحجةةةارأل فةةةي ، سةةةطح األر  التةةةي أ ةةةرت فةةةي شةةةك االعتةةةداءات اإلسةةةرا يلية  ومةةةن
التةةي التةةي يةةتم اسةةتخراجلا مةةن المحةةاجر  الحجةةارألمةةن  %94تةةذهب ، و مختلةةف أجةةزاء الضةةفة ال ربيةةة
مةن حاجتلةا مةن المةةواد  %25لت طةي  ،ربيةة  لةى " سةرا ي "فةي الضةفة ال  يسةيطر عليلةا اإلسةرا يليون

، فةةي الوقةةت الةةذي تمنةةع فيةةه " سةةرا ي " دخةةو  مةةواد البنةةاء  لةةى قطةةاغ ةةةزأل، 117الخةةام الالزمةةة للبنةةاء
 وتضع الأليود على دخوللا  لى الضفة ال ربية.

( 2005 قطةاغ ةةزأل حتةى سةنة)كمةا كةان األمةر فةي في الضفة ال ربيةة  اإلسرا يلية المصانع وتألوم
هةةذه تألةةوم  والتةةي ،أو  لألا لةةا فةةي الميةةاه العادمةةة للمسةةتعمراتفةةي األراضةةي الفلسةةطينية  لةةادفن مخلفاتبةة

 .118األخيرأل بتحوي  هذه المياه الملو ة نحو األراضي الفلسطينية المجاورأل
 

                                                 
(، 2004-2000هي ة حألو  اإلنسان وش ون المنظمات األهلية، الخطة الوطنية لحألو  اإلنسان )موقع السلطة الوطنية الفلسطينية،  114

 http://www.mongoa.gov.ps"البي ةةة"، انظر: 
مجموعة الرقابة الفلسطينية، التألرير التحليلي حو  السياسة  ،ون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية   رأل شدا 115

وفا،  -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني اإلسرا يلية التي تستلدف تلوي  البي ة في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2365، انظر: 2005حزيران/ يونيو 

 =8122www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?idوفا، في:  –واقع ال ابات في فلسطين، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  116

 رصد موقعفي انتلاك صارخ للبي ة الفلسطينية العليا اإلسرا يلية تسمح لعم  المحاجر اإلسرا يلية في الضفة ال ربية،  أريج، 117
 ، انظر: 5/1/2012 ،(POICA) الفلسطينية ياألراض في اإلسرا يلي ة االستيطانأنشط

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4439 
 ، انظر: 1/3/2009لية على البي ة الفلسطينية، أ ر المستعمرات اإلسرا ي ،وزارأل اإلعالم 118

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

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4439
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4439
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 ب. المياه:
لفلسةطينية على أن " سرا ي  تعترف بالحألو  ا 40/1بالرةم من أن اتفاقية أوسلو تنص في المادأل 

وسوف يجري التفاو  بشأنلا في مفاوضات الوضع النلا ي، وُتسو ا  ،في المياه في الضفة ال ربية
،  ال أن التألسةةيم ةيةةر المنصةةف لمةةوارد 119فةةي اتفةةا  الوضةةع النلةةا ي المتعلةة  بشةةتى المةةوارد الما يةةة"

ينةا  الفلسةطينيون منلةا  ، والامنلة %80المياه الجوفية ظّ  قا مًا، بحي  تستأ ر " سرا ي " على نحو 
بةةالرةم مةةن ازديةةاد عةةدد السةةكان و  .120تم ةة  مصةةدر الميةةاه الوحيةةد بالنسةةبة  لةةيلم ، وهةةي%20سةةوا 

األمةر الةذي ية دي  لةى انألطةاغ الميةاه عةن  ،الفلسطينيين، بأليةت معةدالت الميةاه الممنوحةة هةي نفسةلا
رهم لشةةراء الميةةاه ، ممةةا يضةةط121المةةواطنين الفلسةةطينيين فتةةرات طويلةةة خصوصةةًا فةةي فصةة  الصةةيف

 من الجانب اإلسرا يلي بأسعار باهظة.
استمرت السلطات اإلسرا يلية في رصد وتحديد كمية المياه المستخرجة من اآلبار والينابيع 

ُيسمح للفلسطينيين بحفر  بار جديدأل أو  عادأل تأهي  اآلبار  والالفلسطينية في الضفة ال ربية، 
ب  من السلطات اإلسرا يلية. وم   هذا التصريح نادرًا ما الموجودأل دون الحصو  على تصريح مس

ن ُمن ح فيكون بشروط معألدأل ومكلفة.  ُيمنْح، وا 
 ن من أهم أسباب أزمة المياه في ةزأل، هي ممارسات االحتال  اإلسرا يلي الذي قام بالنشاء 

ربية واعترا  لمنع وصو  المياه من الضفة ال من الألطاغ، السدود في المناط  الشمالية الشرقية 
ى استنزاف المياه عبر حفر  بار لجذب المياه وحجز مياه الوديان  لالمياه الجوفية الألادمة.  ضافة 

وادي ةزأل الذي يلعب دورًا في زيادأل الرصيد الجوفي. كما حفر  خصوصاً داخ  الخط األخضر، 
اف ماليين األمتار ب رًا في المستعمرات التي كانت تحاصر الألطاغ الستنز  24االحتال  أك ر من 
 .122المكعبة من المياه

                                                 
تعكير صفو المياه: حرمان الفلسطينيين من الحق في  إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة:منظمة العفو الدولية،  119

 وانظر أيضًا:؛ الحصول على المياه

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 

تعكير صفو المياه: حرمان الفلسطينيين من الحق في  الفلسطينية المحتلة: إسرائيل واألراضيمنظمة العفو الدولية،  120
 اه.الحصول على المي

 وفا، انظر:  -المياه في المفاوضات النلا ية، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  121

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2237 
، انظر: 44، السنة األولى، العدد 8/2/2144-0، الحياة الجديدة، ملح  اقتصادي أسبوعي يصدر عن حياة وسوق 122

http://www.alhayat-j.com/sooq/economic%2011.pdf 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2237
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2237


 09         مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

وخال  عملية الرصاص المصبوب في قطاغ ةزأل، دمرت " سرا ي " جزءًا كبيرًا من البنية التحتية 
لألطاغ المياه، حي  قامت بتدمير الخط الناق  بين  بار الم راقة ومنطألة النصيرات؛ مما أدا  لى 

كما عمدت  لى تدمير كلي لب ر اإلدارأل شر   ألف فلسطيني من التزود بالمياه. 30 نحوحرمان 
مدينة جباليا؛ وقد أدا هذا اللجوم  لى حرمان سكان منطألة شر  جباليا من هذا المصدر الملم 

 .123ألف مواطن 25 نحوللمياه والذي ي ذي 

 
 . مواقف السلطة الفلسطينية من االعتداءات اإلسرائيلية على الموارد والثروات الطبيعية:2
مةةع مشةةاك  البي ةةة،  للتعةةاطي السةةلطة الوطنيةةة الفلسةةطينية، بةةدأت المحةةاوالت الفلسةةطينيةقيةةام  مةةع

 / أكتةوبرو األ. فألةد أنشةأت السةلطة الوطنيةة فةي تشةرين الملةف وتحديد الجلات المخولة بمتابعة هذا
حيةةةة  كةةةةان مةةةةن  الةةةةدولي، تسةةةةمى دا ةةةةرأل التخطةةةةيط البي ةةةةي فةةةةي وزارأل التخطةةةةيط والتعةةةةاون دا ةةةةرأل 1994

تشةكلت فةي كة  مةن  هنفسة الوطنية. وفي الوقت السلطة لا متابعة اإلدارأل البي ية في مناط صالحيات
الصةةالحيات،  فةةي والحكةةم المحلةةي دوا ةةر للشةة ون البي يةةة، ممةةا شةةك  ازدواجيةةة والزراعةةة وزارأل الصةةحة

التخةةةةةاذ الألةةةةةرارات فةةةةةي شةةةةة ون اإلدارأل  المحةةةةةددأل وتسةةةةةبب فةةةةةي عةةةةةدم تحديةةةةةد المسةةةةة وليات والمرجعيةةةةةات
  .124ةالبي ي

، فلسةطين فةي البي يةة للشة ون األساسية المرجعية تُعد  البي ة، و  ش ون وزارأل  نشاء تمّ  1998 سنة وفي
وقةد كةان للةا العديةد مةن اإلنجةازات التةي تصةدت لالعتةداءات اإلسةرا يلية عليلةا م ة   نشةاء محطةةات 

ة التةةي تلأليلةةا الصةةرف الصةةحي فةةي معظةةم منةةاط  السةةلطة الفلسةةطينية، بلةةدف معالجةةة الميةةاه العادمةة
 .125" سرا ي " في المياه الفلسطينية

أن  ،فةةةةةي تعمةةةةةيم وزغ علةةةةةى السةةةةةفارات الفلسةةةةةطينية 2005فةةةةةي أيلةةةةةو / سةةةةةبتمبر  عبةةةةةاط وقةةةةةد أكةةةةةد
علةى المعةابر  " سةرا ي "ةةزأل منألةوص طالمةا تسةيطر  قطةاغ من اإلسرا يلي أحادي الجانب االنسحاب
السةلطة الفلسةطينية بمطالبةة الةدو  المانحةة فةي  . كمةا قامةت126اإلقليميةة الفلسةطينية الميةاهواألجواء و 

                                                 
 ، انظر:2118فبراير مركز الميزان لحألو  اإلنسان، أ ر العدوان اإلسرا يلي على الح  في المياه في قطاغ ةزأل، شباط/  123

http://www.mezan.org/upload/2382.pdf 
 ،البيئة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية )حالة دراسية: محافظة بيت لحم(اللي ة الفلسطينية المستأللة لحألو  المواطن،  124

(، انظر: 2005سبتمبر ( )رام هللا: اللي ة الفلسطينية المستأللة لحألو  المواطن، أيلو / 40سلسلة تألارير خاصة )
http://www.ichr.ps/pdfs/sp40.pdf 

،" بح  مألدم  لى ياسر عرفات في حماية البي ة الفلسطينية هاقا دالسلطة الوطنية الفلسطينية و  دور، "بسام فض  الزين 125
 .17/11/2011-15 ،ةزأل ،جامعة األزهرم تمر: الشليد الرمز ياسر عرفات: تاريخ... وذاكرأل، 

 .18/9/2005 ،الدستور 126
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مناسبات عديةدأل، بت طيةة الخسةا ر الفادحةة التةي يتسةبب بلةا االحةتال  اإلسةرا يلي فةي قطةاغ الزراعةة 
علةةى مزارعةةي الةةةمناط  الةةةمتضررأل مةةن والميةةاه. وقامةةت بحمةةالت عديةةدأل لتوزيةةع أشةةتا  شةةجر الزيتةةون 

 فةةةةي أعلةةةةن وليةةةةد عبةةةةد ربةةةةه، وزيةةةةر الزراعةةةةة،وقةةةةد  . جةةةةراء تجريةةةةف األراضةةةةي وبنةةةةاء الجةةةةدار الفاصةةةة
، أن الةةوزارأل تسةةعى إلعةةادأل تفعيةة  مشةةاريع دعةةم المةةزارعين الةةذين تضةةرروا جةةراء ممارسةةات 8/7/2005

 .127عألب االنسحاب أحادي الجانب من قطاغ ةزأل قوات االحتال 
رين األو / فةةةي تشةةة خةةةال  مشةةةاركته فةةةي افتتةةةاح المةةة تمر الةةةدولي ال ةةةاني حةةةو  البي ةةةة الفلسةةةطينيةو 

االسةةةةةةتيطان شةةةةةةك  التلديةةةةةةد الر يسةةةةةةي للبي ةةةةةةة الفلسةةةةةةطينية،  ن  ،قةةةةةةا  سةةةةةةالم فيةةةةةةا  ،2009أكتةةةةةةوبر 
راضةي فةي المنطألةة األعةدم السةيطرأل الكاملةة علةى  والصعوبات والتحديات البي يةة تتضةاعف فةي ظة ّ 

 .128المصنفة  
فةي  الزراعةة الفلسةطينية نةددت وزارألولم تسلم البي ة الفلسطينية من فتةاوا الحاخامةات اليلةود، فألةد 

تجيز  ،Shlomo Riskin شلومو ريسكين اليلودي لحاخاملبفتوا جديدأل  2009كانون األو / ديسمبر 
سةرقة محاصةي  الفلسةةطينيين وتسةميم  بةار ميةةاهلم. وقةا  الوكية  المسةةاعد للمصةادر الطبيعيةة بةةوزارأل 

 .129اخاماتلم بحذافيرها""الم تصبون ينفذون فتوا ح :ةزأل حسن أبو عيطة في حكومةالزراعة 
البشةر والشةجر والحجةر" فةي  حذرت وزارأل الزراعة في ةزأل مما وصفتلا بة"الحملة اإلسرا يلية ضةدّ و 

 فةةةةةي وقالةةةةةت الةةةةةوزارأل فةةةةةي بيةةةةةان للةةةةةامةةةةةن قبةةةةة  المسةةةةةتوطنين اليلةةةةةود. الضةةةةةفة ال ربيةةةةةة وقطةةةةةاغ ةةةةةةزأل، 
ال ربيةةة تةةم تجريفلةةا " ن هنةةاك الم ةةات مةةن الةةدونمات الزراعيةةة فةةي مةةدن وقةةرا الضةةفة  ،11/5/2010

  .130وحرقلا م خرًا من قب  الم تصبين بحماية من جيش االحتال  اإلسرا يلي"
محمةةود أكةةد  فةةي رام هللا، علةةى عينةةات مةةن المنتجةةات الزراعيةةة لةةدا اطالعةةهو  ،10/6/2013وفةةي 

كةان نةوغ مةن أنةواغ المألاومةة  أيبلا وعةدم تركلةا للنلةب مةن قبة   تمسكالو  األر ن زراعة أ، طعبا
أن الناط  باسةم فصةا   منظمةة التحريةر فةي محافظةة جنةين علةي زكارنةة  . وأضافلشعبية السلميةا

المألاومةة الشةةعبية السةةلمية فةي المنةةاط  التةةي يحةةاو   أشةةكا تفعيةة  هةةو  ،مشةةاريع الزراعيةةهةةذه ال دعةم
 .131من است مارها الفلسطينيين منع اإلسرا يلي االحتال 

                                                 
 .9/7/2005، األيام 127
 .14/10/2009، األيام 128
 .8/12/2009، السبيل 129
 .12/5/2010، السبيل 130
 =603821http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID، انظر: 11/6/2013معًا،  131
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 2سلطة الفلسطينية سلطة المياه الفلسطينية بموجب الألانون رقةم أسست الوبالنسبة لألطاغ المياه فألد 
دارأل المصادر الما ية، وتنفيذ السياسةات الما يةة، واإلشةراف  1996لسنة  لتتولى هيكلة قطاغ المياه، وا 

تخصيصةه فةي  والمراقبة على مشاريع المياه في ك  من الضفة ال ربية وقطاغ ةزأل، واست ال  ما تمّ 
االنتألالية من كميات ما ية للفلسطينيين. كما أوكة   ليلةا اإلعةداد لمفاوضةات الوضةع  المرحلة اتفاقية

النلةةةةةا ي لضةةةةةمان وصةةةةةيانة الحألةةةةةو  الما يةةةةةة الفلسةةةةةطينية المنصةةةةةوص عليلةةةةةا فةةةةةي اتفاقيةةةةةة المرحلةةةةةة 
 .132االنتألالية

منةةةذ تأسيسةةةلا علةةةى  قامةةةة المشةةةاريع لتنميةةةة ال ةةةروأل الما يةةةة فةةةي  سةةةلطة الميةةةاه الفلسةةةطينيةوعملةةةت 
حفةةةةر  بةةةةار جديةةةةدأل لمواجلةةةةة الحاجةةةةات الما يةةةةة خصوصةةةةًا فةةةةي  أراضةةةةي السةةةةلطة الفلسةةةةطينية، م ةةةة 

حفةةةةةر  بةةةةةار جوفيةةةةةة دون  ينتحظةةةةةر علةةةةةى الفلسةةةةةطيني " سةةةةةرا ي ، علةةةةةى الةةةةةرةم مةةةةةن أن "133األريةةةةةاف
نحةو   لةىمةن زيةادأل عجةز الميةاه  نبية  الشةريف سةلطة الميةاه الفلسةطينية ر ةيط حذرفألد  .134موافألتلا

فةي أواخةر  . وأعلةن الشةريف2010حتى سةنة  واستمراره الضفة ال ربية وقطاغ ةزأل في 3ممليون  200
أو  محطة لتحلية ميةاه الشةرب   قامةسلطته ستبدأ في الشلرين المألبلين في  أن 1998نيسان/ أبري  

للمشةروغ، وم للةا  ىاألولة السةنةدوالر في  ماليين 5.3 نحو  لىفي شما  ةزأل، بتموي  فرنسي يص  
، وذلةةك إليجةةاد مصةةدر  ةةاٍن للميةةاه الصةةالحة لالسةةتعما ، بعةةد أن ةةةدا المصةةدر 135ال انيةةةالسةةنة فةةي 

 أعةوام ةبأنه جلط  ال ة 2000اعترف في سنة  الشريف المتوفر ال يكفي حاجة الفلسطينيين. ةير أن
مةةةع المفةةةاو  اإلسةةةرا يلي لحفةةةر ب ةةةر واحةةةدأل قةةةرب جنةةةين، ولةةةم يسةةةتطع الحصةةةو  علةةةى تصةةةريح منةةةه 

 .136بذلك
 مة تمر الهةاي الةدولي ال ةاني للميةاه العالميةة بلولنةدا علةى   ةر ر صحفي عألده الشريفوفي م تم
 ،لميةةةةاهالتحليةةةةة  مشةةةةتركة بتنفيةةةةذ مشةةةةروعات اإلسةةةةرا يليةألبةةةةو  االقتراحةةةةات لاشةةةةترط ، 2000فةةةةي سةةةةنة 

علةةي جميةةع حألوقلةةا الما يةةة المشةةروعة وحصةةتلا الألانونيةةة مةةن الميةةاه السةةطحية  حصةةو  فلسةةطين أوالً 
  .137ةوالجوفي

                                                 
شكا  في التفاو  .المياه الفلسطينية.."شداد العتيلي،  132  ، انظر: 3/10/2004 ،نت.الجزيرأل،" أزمة في الواقع وا 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/79BE312A-54F1-46AB-9925-7280E0E02DC5.htm 
 ، انظر:3/10/2004 ،نت.الجزيرأل 133

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EBF67C17-CFAF-4686-89D9-20D2BC510C8D.htm 
 11791ljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=http://www.a، انظر: 8/7/2001 ،نت.الجزيرأل 134
 .30/4/1998، الحياة 135
 ، انظر:3/3/2000، الخليجالمركز الفلسطيني لإلعالم، نألاًل عن:  136

http://www.palestine-info.com/arabic/books/areed/areed1.htm#_edn128 
 . 29/3/2000، األهرام 137

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/79BE312A-54F1-46AB-9925-7280E0E02DC5.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/79BE312A-54F1-46AB-9925-7280E0E02DC5.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EBF67C17-CFAF-4686-89D9-20D2BC510C8D.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EBF67C17-CFAF-4686-89D9-20D2BC510C8D.htm
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=11791
http://www.palestine-info.com/arabic/books/areed/areed1.htm#_edn128
http://www.palestine-info.com/arabic/books/areed/areed1.htm#_edn128
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أكد شداد العتيلي ر يط سلطة المياه الفلسطينية تصميم الشةعب الفلسةطيني علةى نية   2008وفي 
الوضع الما ي في قطةاغ  أنوحذر من  ،على مواصلة اةتصابلا " سرا ي "حألوقه الما ية التي تصر 

ه تسةتلدف ميةا يةإلقامة محطات تحل " سرا ي "اقتراحات  أنر عن خشيته من وعب   ،ةزأل يعيش كار ة
 أننةةه ال يمكةةن قيةةام دولةةة فلسةةطينية قابلةةة للحيةةاأل دون أالما يةةة و  الفلسةةطينيين االلتفةةاف علةةى حألةةو 

 .138تستعيد مياهلا
التي تضم  حذرت اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن ةزأل في حكومة الوحدأل الوطنيةوقد 

من  بار  كبيراً  ن عدداً من أ 2009، في حزيران/ يونيو بر اسة  سماعي  هنية حركتي فتح وحماط،
بالدخا   اإلسرا يليلعدم سماح سلطات االحتال   ،المياه في قطاغ ةزأل ملددأل بالتوقف عن العم 

 ،المعدات الالزمة لصيانتلا، منذ أك ر من عامين ونصف العام. وأكد حمدي شعت ر يط اللجنة
عادأل تأهي  من أص  ، وتحتا   لى صيانة ب ر مياه توقفت عن العم  فعلياً  800أن أك ر من  وا 

منظمة األةذية والزراعة التابعة ت شع طالبو  ب ر موجودأل في مناط  الألطاغ المختلفة. 2,000
بضرورأل التدخ  العاج  والسريع، بالض ط على سلطات االحتال   (FAO الفاو) ل مم المتحدأل

وحم   ، قطاغ ةزأل لفتح المعابر إلدخا  المعدات الالزمة إلنشاء وصيانة اآلبار في اإلسرا يلي
ولية عما ينجم مستألباًل عن واقع اآلبار في قطاغ ةزأل؛ باعتبارها أعلى سلطة في   المنظمة المس

 .139األمم المتحدأل تسعى لتحألي  األمن ال ذا ي في العالم، وتلتم برفع الألدرات اإلنتاجية الزراعية
لميةةاه والوضةةع المةةا ي فةةي حةةو  أزمةةة ا أصةةدرت سةةلطة الميةةاه الفلسةةطينية بيانةةاً  23/8/2010وفةةي 
  :قالت فيهفلسطين، 

نألف وتألف سلطة المياه وكوادر قطاغ المياه خلف السةيد الةر يط محمةود عبةاط والحكومةة 
حةةة  عةةةاد    لةةةىبر اسةةةة دولةةةة د. سةةةالم فيةةةا  فةةةي معركتنةةةا للتحةةةرر مةةةن االحةةةتال  والوصةةةو  

ولةة الفلسةطينية المسةتأللة ومنلا قضية حألو  المياه لبناء الد ،لألضايا مفاوضات الوضع النلا ي
هةةذا البيةةان حةةو   دارأل قطةةاغ الميةةاه والةةذي تةةدير فيةةه سةةلطة  . يةةأتيوعاصةةمتلا الألةةدط الشةةريف

 أزمةةةةقطةةةاغ" حيةةة  يشةةةك  ةيةةةاب الحةةة  العةةةاد  لحألةةةو  الميةةةاه   دارألولةةةيط  أزمةةةة  دارألالميةةةاه "
 .  140حأليألية كبيرأل في مختلف محافظات الوطن

                                                 
 .6/5/2008، القدس 138
 ، انظر: 1/6/2009 خوان أون الين،  139

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=49774&SecID=231 
 =8013http://www.israj.net/vb/showthread.php?t، انظر: 2010شبكة اإلسراء والمعرا  ) سرا (، موقع  140

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=49774&SecID=231
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=49774&SecID=231
http://www.israj.net/vb/showthread.php?t=8013
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فأكةةد فةةي  ،رام هللا محمةةد اشةةتيهفةةي فةةي الحكومةةة الفلسةةطينية  أمةةا وزيةةر األشةة ا  العامةةة واإلسةةكان
سةةةنويًا مةةةن الموازنةةةة الما يةةةة للضةةةفة  3م مليةةةون 600 قرابةةةةأن " سةةةرا ي  تسةةةر   ،2011شةةةباط/ فبرايةةةر 

 .141سنويًا" 3ممليون  800ال ربية والتي تألدر بة 
واخر أيار/ مايو ، في أأعلن يوسف  براهيم ر يط سلطة البي ة لدا الحكومة المألالة في ةزألو 

من مياه الخزان الجوفي في قطاغ ةزأل أصبحت ةير صالحة لالستخدام اآلدمي  %90 أن ،2013
المتم لة بسرقة المياه وتجريف اآلبار الحدودية وعدم ترشيد  اإلسرا يلي نتيجة إلجراءات االحتال 

األراضي الخضراء  بتجريف مساحات واسعة من " سرا ي "وأكد  براهيم أن قيام  استخدام المياه.
 ،واألشجار الممتدأل على طو  حدود قطاغ ةزأل أدا لمزيد من التدهور في الوضع البي ي والما ي

معتبرًا في الوقت ذاته أن الزيادأل السكانية وت ير أنماط االستلالك والت يرات المناخية كان للا   ار 
طئ ةزأل ةير صالحة من شوا %20 وبين أن ما نسبته سلبية واضحة على الخزان الجوفي.

 .142لو  هذه المساحة بالمياه العادمةتلالستجمام بسبب 

 لةةم تفلةةح 2013المواقةف واإلجةةراءات التةةي اتخةذتلا السةةلطة الوطنيةةة الفلسةةطينية حتةى بدايةةة  ال أن 
 في ردغ " سرا ي " عن هجمتلا الشرسة على البي ة الفلسطينية. 

 
 :خالصة

 تلويةةةةد  لةةةةى بنةةةةاء الحألةةةةا   علةةةةى األر  الفلسةةةةطينيةسةةةةعت " سةةةةرا ي " مةةةةن خةةةةال  االسةةةةتيطان وال
أمةةةا السةةةلطة الفلسةةةطينية فظلةةةت عمليةةةًا عةةةاجزأل عةةةن . ومصةةةادرأل مسةةةاحات كبيةةةرأل مةةةن الضةةةفة ال ربيةةةة

بسبب التزاملا باتفاقات أوسلو التي ال تجيز للا  ال التفةاو  والطةر   ةمواجلة اإلجراءات اإلسرا يلي
ان منظمةةة كانةةت تصةدر علةةى لسةة واقفلةةا ضةةعيفة، وةالبةًا مةةاوبأليةةت م، السةلمية للتعامةة  مةةع االحةتال 
 التحرير أو بع  فصا للا.

قام الكيان اإلسرا يلي بتوسيع نطا  بلدية الألدط تدريجيًا، ليألوم بعملية تلويد الألدط على نطا   
ها، وهدمت المناز  وسحبت ءاألماكن وأسما دتوهو   ،اعتدت على المسجد األقصىفمبرمج وواسع، 

. ومةةع مجةةيء السةةلطة الفلسةةطينية زادت وتيةةرأل التلويةةد أضةةعاف مةةا كانةةت عليةةه، المألدسةةيين  قامةةات
 وظة ّ  ،في انتزاغ اعتراف مةن " سةرا ي " بةأن الألةدط عاصةمة فلسةطين قيادأل المنظمة والسلطة وفشلت

  .المألدساتاألر  و التلويد مستمرًا يعصف ب

                                                 
 .9/2/2011، الدستور 141
  .27/5/2013، الغد 142
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ز  فةي الضةفة ال ربيةة فةي نيسةان/ أبرية  لألد صادقت الحكومة اإلسرا يلية على  نشاء الجدار العا
أك ر من نصف مليون فلسطيني.  ومحاصرأل، من مساحة الضفة %12 نحوعز  لفي مخطط  2002

كما تابعت سلطات االحةتال  اإلسةرا يلي السةيطرأل علةى مصةادر الميةاه فةي الضةفة ال ربيةة واسةت ال  
 .معظملا لصالحلا

الطةةرف اإلسةةرا يلي التزاماتةةه بطريألةةة كيفيةةة تراعةةي فةةي الوقةةت الةةذي ينفةةذ ومةةن الالفةةت للنظةةر أنةةه 
يةةة، تألةةوم السةةلطة فةةي رام هللا بالوفةةاء بكافةةة مصةةالحه الخاصةةة وخططةةه وبرامجةةه االحتالليةةة والتلويد

 وتطارد قوا المألاومة الفلسطينية. التزاماتلا تجاه " سرا ي " وتنس  معلا أمنياً 






