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األرض واملقدسات

�أظهرت �صنة 2006 �إ�رس�ر �ل�صعب �لفل�صطيني على حقِّه يف �أر�صه ومقد�صاته، على 

�رس�ئيلي. ويف  �لقهر و�حلرمان و�ملعاناة حتت �الحتالل �الإ �لرغم من كل �صنوف 

ر�س و�ملقد�صات.  �لوقت نف�صه ك�صفت هذه �ل�صنة عن �إمعان �الحتالل �ل�صهيوين يف خطو�ته لتهويد �الأ

�لقد�س و�إفر�غها من  �ل�صنة �ملزيد من �ال�صتيطان و�ل�صري قدماً يف م�رسوع تهويد  لقد �صهدت هذه 

مر  �الأ فر�س  يف  “�إ�رس�ئيل”  ��صتمرت  كما  و�مل�صيحية.  �صالمية  �الإ وقاف  �الأ على  و�العتد�ء  �أهلها، 

وهدمت  �لفل�صطينية،  و�ملدن  �لقرى  وعزلت  �لفا�صل،  �جلد�ر  لبناء  ر��صي  �الأ ف�صادرت  �لو�قع، 

ر��صي �لزر�عية، و�رسقت �ملياه. ويف �لوقت �لذي كانت تقوم  �صجار، ودمرت �الأ �ملنازل، و�قتلعت �الأ

فيه بتلك �ملمار�صات، جنحت يف �إ�صغال �لعامل يف �عرت�ف حما�س �رسطاً لرفع �حل�صار، بينما عجز 

على  �لف�صل  هذ�  ويركز  �رس�ئيلية.  �الإ �النتهاكات  مو�جهة  عن  و�لدويل  �صالمي  و�الإ �لعربي  �لعامل 

�ملمار�صات  بع�س  �إىل  �ملتوفرة  �ملعلومات  ح�صب  ي�صري  لكنه  �لغربية،  �ل�صفة  وباقي  �لقد�س  منطقة 

�رس�ئيلية �لتع�صفية يف قطاع غزة وفل�صطني �ملحتلة �صنة 1948.  �الإ

يف  �رس�ئيلي  �الإ �الحتالل  حلكومات  �صا�س  �الأ �لهدف  �إن 

مدينة �لقد�س هو �ال�صتيالء على �ملدينة باأكملها وتهويدها، 

وذلك من خالل �صيا�صة �لتغيري �لدميوغر�يف )و�لطبوغر�يف �أي�صاً(، �أي جعل �ل�صكان �ليهود يف �ملدينة 

�رس�ئيلية �حلكومية وغري  جر�ء�ت و�ل�صيا�صات �الإ غلبية، و�لعرب فيها �أقلية، وذلك من خالل �الإ هم �الأ

�لوطني  �لتاأمني  وموؤ�ص�صة  �لقد�س،  وبلدية  �رس�ئيلية  �الإ �لد�خلية  وز�رة  متار�صها  �لتي  �حلكومية، 

�رس�ئيلية �صد �صكان �لقد�س �لعربية، بحيث ي�صكل ذلك �صغطاً  �رس�ئيلية، وكذلك وز�رة �ملالية �الإ �الإ

�لر�صمية  ح�صائيات  �الإ باأن  �ملدينة، علماً  �ملقد�صيني حتى يغادرو� ويرتكو�  كبري�ً على كاهل  وعبئاً 

�مل�صلمني،  من   89,042 ت�صمل  �لقدمية  �لبلدة  �ل�صكانية يف  �لكثافة  �أن خريطة  �إىل  ت�صري  �رس�ئيلية  �الإ

رمن، و9,625 من �مل�صيحيني يف حارة �لن�صارى، و8,232 من �ليهود يف  و8,042 من �مل�صيحيني �الأ

حارة �ل�رسف )�أو ما ي�صمى حارة �ليهود(.

�أما �لقد�س �ل�رسقية فبلغ عدد �صكانها �صنة 2006 ما جمموعه 413 �ألفاً منهم 231 �ألف فل�صطيني، 

فاإن  و�لغربية،  �ل�رسقية  �لقد�س  �صكان  �أعد�د  �حت�صاب  مت  ما  و�إذ�   .
1
يهودي م�صتوطن  �ألف  و182 

جمموع �صكان �لقد�س يف �أو�ئل �صنة 2007 ي�صل �إىل 720 �ألفاً، بينهم 475 �ألف يهودي، بن�صبة %66، 

�رس�ئيلية �إىل �أن حت�رس ن�صبة �لفل�صطينيني يف  . وت�صعى �ملخططات �الإ
�ألف عربي بن�صبة 2%34 و245 

�لقد�س ب�صّقيها �ل�رسقي و�لغربي فيما ال يتجاوز خم�س �أو ربع �صكانها.
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�رس�ئيلية لتهويد �لقد�س و�مل�صا�س بقد�صيتها: جر�ء�ت �الإ وكان من �صمن �ل�صيا�صات و�الإ

قامة يف القد�ض: 1. تهجري املقد�صيني ب�صحب حق الإ

حق  من  �ملقد�صية  �لعائالت  من  �لكثري  جتريد  �أي   - �لهادئ  �لرت�ن�صفري   - �لتهجري  �صيا�صة  �إن 

�لثاين/  �لفرتة ما بني كانون  ن. ففي  �الآ 1967، وهي متو��صلة حتى  �لعام  بد�أت منذ  قد  �ملو�طنة، 

�أ�صلوباً  �لد�خلية  وز�رة  خالل  ومن  “�إ�رس�ئيل”  مار�صت   2000 مار�س  �آذ�ر/  وحتى   1995 يناير 

�إثبات  �ملو�طنة من كل مقد�صي ال يتمكن من  �ملقد�صيني، وذلك ب�صحب بطاقة  لتقلي�س عدد  جديد�ً 

بد، ويف هذه  مكان �صكناه يف �ملا�صي و�حلا�رس يف مدينة �لقد�س، و�إجباره على مغادرة �ملدينة �إىل �الأ

�حلالة يفقد حقوقه كاملة.

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

للعي�س يف مدن �حلدود �مل�صطنعة لبلدية �لقد�س، �أي يف مدن �ل�صفة �لغربية �ملحيطة مبدينة �لقد�س، 

وذلك على �عتبار �أن تلك �ل�صو�حي هي خارج “�إ�رس�ئيل”، م�صتندًة �إىل �لفقرة )1( من �ملادة )11( من 

قانون �لدخول �إىل “�إ�رس�ئيل” �ل�صادر عام 1974، وهذ� �لقانون يح�رس �حلاالت �لتي يجوز فيها 

�صحب بطاقة �لهوية يف ثالث حاالت: 

قل.     �أ.  �إذ� تو�جد �ل�صخ�س خارج “�إ�رس�ئيل” فرتة �صبع �صنو�ت على �الأ

ب.  �إذ� ح�صل �لفرد على �إقامة يف دولة �أخرى. 

ج.  �إذ� ح�صل على جن�صية دولة �أخرى بو��صطة �لتجن�س. 

�زدو�ج  �أو  �لعمل  �أو  للدر��صة  �لوطن  خارج  قامة  �الإ يف  حقوقهم  من  �ملقد�صيني  يحرم  وبذلك 

�لعام  فمنذ  والد،  �الأ وت�صجيل  �ملقد�صية  �لعائالت  �صمل  جمع  هو  ذلك  يف  �ملهم  مر  و�الأ �جلن�صية، 

�صدر قانون 
ُ مل، ويف 2003/7/31 �أ �رس�ئيلية جتميد جميع طلبات مَلَّ �ل�صَّ 2000 قررت �حلكومة �الإ

حاملي  و�لفل�صطينيني  �ملقد�صيني  على  ر  ُيَحظِّ “�إ�رس�ئيل”،  �إىل  و�لدخول  �ملو�طنة  قانون  عليه  �أطلق 

مل ويفر�س  �رس�ئيلية )فل�صطينيو �لـ 48( ممن تزوجو� من �صكان �ل�صفة �لغربية، مَلَّ �ل�صَّ �جلن�صية �الإ

موؤخر�ً.  وُمدد   ،2006/5/14 يف  �لعليا  �لعدل  حمكمة  عليه  �صادقت  وقد  منف�صلني.  �لعي�س  عليهم 

�لتي  �لت�رسيعية  �النتخابات  �لقد�س يف  �أهايل  “�إ�رس�ئيل” قد �صمحت مب�صاركة  �أن  �لرغم من  وعلى 

�رس�ئيلي روين بار- �أون Ronnie Bar-On، �أ�صدر  جرت يف 2006/1/25، �إال �أن وزير �لد�خلية �الإ

قامة من نو�ب �لقد�س يف �ملجل�س �لت�رسيعي �لفل�صطيني، �إذ� مل  2006/5/29 �أمر�ً ب�صحب حق �الإ يف 

.
3
يقدمو� ��صتقاالتهم من �ملجل�س خالل مدة �صهر

ح�صاء�ت �ملتوفرة �إىل �أن عدد �ملقد�صيني �لذين �صحبت هوياتهم منذ 1967 وحتى �صنة  وت�صري �الإ

2004 قد بلغ نحو 6,396 مقد�صي، وقد ذكر �لنائب يف �ملجل�س �لت�رسيعي حممد طوطح، يف مقابلة له 

ُن�رست يف �صيف 2006 �أن عدد �ملقد�صيني �لذين �صحبت هوياتهم بلغ �أكرث من �صبعة �آالف مو�طن 

.
4
مقد�صي
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وقد �صهدت �صنة 2006 حملة و��صعة ل�صحب هويات �ملقد�صيني؛ فح�صب �إح�صائية �أعدها مركز 

�رس�ئيلي �صحبت حق  ن�صان “بت�صيلم”، ذكر �أن قو�ت �الحتالل �الإ �رس�ئيلي حلقوق �الإ �ملعلومات �الإ

�ملو�طنة من 1,363 مقد�صياً خالل �صنة 2006، وهو �أعلى معدل ل�صحب �لهويات منذ �حتالل �لقد�س، 

و�لتي بلغت منذ �صنة 1967 وحتى نهاية 2006 نحو 8,269، وفيما يلي جدول يو�صح �لت�صارع يف 

.
5
�رس�ئيلية باإفر�غ �ملدينة �ملقد�صة من �صكانها �لعرب حتقيق جانب من �ال�صرت�تيجية �الإ

جدول 7/1: �صحب الهويات املقد�صية 62006-2003

عدد الفل�صطينيني الذين مت جتريدهم من مواطنتهمال�صنة

2003272

200416

2005222

20061,363

1,873املجموع

عدد  �أقل  �إىل  �لقد�س  مدينة  يف  �لعربي  �لوجود  تقلي�س  وهو  �ملن�صود،  �لهدف  حتقيق  �أجل  ومن 

�صليني. و�نطالقاً  هايل �لقد�س �الأ ممكن، عمدت بلدية �لقد�س �إىل �لتهرب من تقدمي �خلدمات �لبلدية الأ

�رس�ئيلية ل�صكان �لقد�س، �أ�صبح و�جباً على �صكان �لقد�س من �لفل�صطينيني  من قانون منح �لهوية �الإ

رنونا و�لتاأمني �لوطني، وكذلك  دفع كامل �مل�صتحقات للبلدية و�لدولة، ك�رسيبة �لدخل و�رسيبة �الأ

يتلقونها  �لتي  �خلدمات  م�صتوى  وتدين  دخلهم  �نخفا�س  من  �لرغم  على  وذلك  مالك،  �الأ �رسيبة 

مقارنة باليهود، مما ز�د و�صع �أهايل �لقد�س �لعرب �صوء�ً.

�رس�ئيلية متجهة نحو تخفيف �ل�صغوط عن �صكان �لقد�س، خا�صًة فيما  ال يبدو �أن �ل�صيا�صة �الإ

يتعلق مبو�صوع �صحب �لهويات، حيث �أنها ال تز�ل متار�س كل �صيا�صات �لقمع؛ ويعطي �ن�صمام 

�رس�ئيلية يف �آخر  حزب “�إ�رس�ئيل بيتنا”، �لعن�رسي �ملتطرف و�لد�عي لتهجري �لعرب، �إىل �حلكومة �الإ

.
7
ن�صان �لفل�صطيني ر�س و�الإ ول/ �أكتوبر 2006، موؤ�رس�ً على مزيد من �لت�صدد �صد �الأ ت�رسين �الأ

2.  رف�ض منح رخ�ض بناء للمقد�صيني:

�أ�صعاف مما كانت عليه منذ �الحتالل �صنة  �أكرث من ع�رسة  �لعربية  �لقد�س  ت�صاعفت م�صاحة 

�رس�ئيلي، فكل �أر��صي �لقد�س  1967، يف حني �أن �مل�صتفيد �لوحيد من هذه �مل�صاحة كان �الحتالل �الإ

�رس�ئيلية، �أو ما ي�صمى ببلدية �لقد�س، فبُنيت عليها  �صكان، �أو وز�رة �ملالية �الإ �بتلعتها �إما وز�رة �الإ

بقيت �أر��سٍ “حممية”، �أو 
ُ �مل�صتوطنات �لتي �أخذت ُتطوِّق �لقد�س �لعربية من كل �الجتاهات، �أو �أنها �أ

.
8
هد�ف عامة، ملنع �لفل�صطينيني من �لبناء عليها �صودرت حتت ذريعة ��صتخد�مها الأ

ر�ش واملقد�سات االأ
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�إن �إمكانية ح�صول �ملقد�صي على رخ�صة بناء تكاد تكون �أمر�ً م�صتحيالًَ، فتكاليف �لرخ�صة قد 

�أن  يجب  نف�صها  ر�س  �الأ �أن  كما  �لرخ�صة،  �إ�صد�ر  فرتة  طول  �إىل  �إ�صافًة  دوالر،  �ألف   30 �إىل  ت�صل 

تكون م�صجلة )طابو( با�صم �صاحب �لرخ�صة، و�إْن ورثها عن �أبيه فامل�صكلة ت�صبح �أعقد كثري�ً. 

و�لعمر�ين  �ل�صكاين  �لنمو  من  �حلد  �أجل  من  ُوجدت  �لقد�س  يف  و�لبناء  �لتنظيم  خمططات  �إن 

للمقد�صيني، مما ��صطر �ملقد�صيني للبناء بدون تر�خي�س فعرَّ�صو� بيوتهم خلطر �لهدم.

�ل�صفة  �أ�رسة يف  �لقد�س و�لرحيل لل�صكن وتكوين  �ملقد�صيني لرتك  �آالف  جر�ء�ت حملت  هذه �الإ

�لغربية، �أو حتى �لهجرة خارج �لبالد، مما �أفقدهم حق �ملو�طنة يف �ملدينة، لكن هناك من ف�ّصل �لبقاء 

و�لعي�س مع �أ�رسته يف �أو�صاع �صكنية غري الئقة، بل وماأ�صاوية حفاظاً على بقائه يف �ملدينة.

3.  اآثار اجلدار العن�رسي على مدينة القد�ض:

�رس�ئيلي  ر��صي �لتي �صيعزلها جد�ر �لف�صل �لعن�رسي يف نهاية �مل�رسوع �الإ  ت�صكل م�صاحة �الأ

من حمافظة �لقد�س، وبح�صب �لتقارير  يف منطقة �لقد�س ما م�صاحته 151,974 دومناً �أي نحو %43 

�لتي تبحث يف تاأثري�ت �جلد�ر فاإن 231 �ألف فل�صطيني �أي نحو 56% من �صكان �لقد�س �صيتاأثرون 

نوع  يعزلها �جلد�ر ح�صب  �لتي  ر��صي  �الأ �لتايل يو�صح ت�صنيفات  �جلد�ر. و�جلدول  باإقامة  �صلباً 

ر�س وم�صاحتها:[ �الأ

9
را�صي التي يعزلها اجلدار يف حمافظة القد�ض جدول 7/2: ت�صنيفات الأ

ر�ض امل�صاحة بالدومن (الدومن= 1000 م2 )نوع الأ

21,464�أر��ٍس زر�عية

4,753غابات

44,618�أر��سٍ مفتوحة

22,013�ملناطق �لفل�صطينية �ملبنية

ً 24,044�ملناطق �مل�صيطر عليها �إ�رس�ئيليا

35,082�أخرى

151,974املجموع الكلي
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�رس�ئيلي ببناء مقاطع جديدة من جد�ر �لف�صل �لعن�رسي حول  ويف �صنة 2006، قام �الحتالل �الإ

�لقد�س، حيث �أكمل بناء نحو 89 كم، �أي نحو 55% من �إجمايل طول �جلد�ر �ملقرر بناوؤه، �أما ما مل ُينَب 

من �جلد�ر حولها، فهو �إما جاٍر �لعمل به، �أو ُم�صادق على بنائه.

10
جدول 7/3: تطّور وتقّدم عملية اإن�صاء اجلدار يف القد�ض

الن�صبة من طول امل�صارالطول بالكيلومرت

54.9%89اأكملت اإقامته

9.9%16حتت البناء

35.2%57مل تتم اإقامته بعد

100%162املجموع

ر��صي يف فل�صطني �أن ��صتكمال بناء �جلد�ر يف منطقة  وقد �أو�صح �ملكتب �لوطني للدفاع عن �الأ

ن �لهدف �لو��صح من بناء �جلد�ر يف حدود ما ي�صمى �لقد�س  �لقد�س �صيرتتب عليه �آثار خطرية، الأ

�لكربى، هو خف�س ن�صبة �ل�صكان �لفل�صطينيني من 35% كما هو �حلال يف �لقد�س �ملو�صعة �إىل %22، 

�صيا�صية  �آثار  ذلك  على  و�صيرتتب  �ملقد�صة،  �ملدينة  تهويد  م�رسوَع  بو�صوٍح  يك�صف  �لذي  مر  �الأ

�ملركزي  �جلهاز  �أجر�ها  ميد�نية  در��صة  ويف  �لفل�صطينيني.  على  خطرية  و�جتماعية  و�قت�صادية 

ح�صاء �لفل�صطيني بالتعاون مع مركز بديل للمو�طنة وحقوق �لالجئني يف �لفرتة بني 15 �أيار/  لالإ

�رس �ملقد�صية ��صطر �أفر�دها للتعطيل  من �الأ مايو - 10 حزير�ن/ يونيو 2006، �أظهرت �أن %72.1 

�رس �لتي لديها �أفر�د ملتحقون  لعدة �أيام عن �جلامعة/ �لكلية ب�صبب �إغالق �ملنطقة، مقابل 69.4% لالأ

�صا�صي/ �لثانوي، ��صطر �أفر�دها للتعطيل عن �ملدر�صة. كما �أ�صارت نتائج �لدر��صة �إىل �أن  بالتعليم �الأ

ر�ش واملقد�سات االأ
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�رس �لفل�صطينية يف حمافظة �لقد�س قد مت تعويقها عن �حل�صول على �خلدمات �ل�صحية  34.5% من �الأ

�إىل  )5.8% د�خل �جلد�ر و88.3% خارج �جلد�ر(. كما �صكل عدم قدرة �لكادر �لطبي عن �لو�صول 

�رس )4.4% د�خل �جلد�ر و81.8% خارج �جلد�ر(.  من �الأ �لتجمعات �لفل�صطينية عائقاً لـ %31.3 

�لقد�س  حمافظة  يف  �أفر�دها  �أحد  �أو  �لفل�صطينية  �رس  �الأ من   %21.4 �أن  �لدر��صة  نتائج  و�أظهرت 

 %18 �أن  �لنتائج  بينت  كما  �جلد�ر(.  خارج  و%32.6  �جلد�ر  د�خل   %15.5( قارب  �الأ عن  �نف�صلت 

خارج  ب )14.3% د�خل �جلد�ر و%26.2  �رس �لفل�صطينية يف حمافظة �لقد�س �نف�صل عنها �الأ من �الأ

م )12.9% د�خل �جلد�ر  �رس �لفل�صطينية يف حمافظة �لقد�س �نف�صلت عنها �الأ �جلد�ر(، و12.7% من �الأ

و12.3% خارج �جلد�ر(.

�ل�صابقة،  �إقامتهم  مكان  غريو�  قد  �لفل�صطينيني  �ملقد�صيني  من   %32.9 �أن  �إىل  �ملعطيات  وت�صري 

�أن  كما   ،2002 عام  منذ  �جلد�ر  بناء  ب�صبب  مرة  ول  الأ �ل�صابقة  �إقامتهم  مكان  غريو�   %53.9 منهم 

جر�ء�ت  و�الإ �جلد�ر  ب�صبب  �النتقال  يف  يفّكرون  فاأكرث،  �صنة   16 يبلغون  �لذين  فر�د  �الأ من   %63.8

خرى، 86.7% منهم يحتاجون �إىل توفري �خلدمات �ملنا�صبة لتحفيزهم للبقاء يف �أماكن  �رس�ئيلية �الأ �الإ

�صكناهم، وخا�صة �لعمل و�ل�صمان �الجتماعي. 

�رس �أفادت باأن �لوقت �لذي تق�صيه يف �ملرور على �حلو�جز  ومن �جلدير بالذكر �أن 94.7% من �الأ

�رس �أفادت باأن عالقاتها �الجتماعية وزيارتها  �لع�صكرية ي�صكل عائقاً كبري�ً لها. كما �أن 84.6% من �الأ

�رس تاأثرت مقدرتها على �أد�ء �ل�صعائر �لدينية  قارب قد تاأثرت باجلد�ر، �إ�صافًة �إىل �أن 40% من �الأ لالأ

فر�د من �رسيك �حلياة  �رس �أ�صبح لديها مانع من زو�ج �أحد �الأ من �الأ يف دور �لعبادة، كما �أن %69.4 

بناء  قبل   %31.6 حو�يل  كانت  �لن�صبة  هذه  �أن  من  �لرغم  على  �جلد�ر،  من  خرى  �الأ �جلهة  يف  �ملقيم 

.
11

�جلد�ر

ثار جد�ر �لف�صل �لعن�رسي على �لقد�س. فقد ذكر  وتعدُّ بلدة �لعيزرية �رسقي �لقد�س مثاالً حياً الآ

خالد �لعزة مدير عام مو�جهة �ال�صتيطان يف وز�رة �حلكم �ملحلي �أن حلقة �جلد�ر حا�رست �لبلدة 

�لو�قعة على بعد �أربعة كيلومرت�ت �رسقي مدينة �لقد�س وعلى طريق �لقد�س - �أريحا �لرئي�صي. 

و�أ�صاف �لعزة �أن بناء �جلد�ر �صيعزل �ملقربة �لوحيدة يف �لبلدة، ومئات من �لدومنات من �أر��سٍ 

�صافة �إىل �أر��سٍ �أخرى تابعة للوقف �مل�صيحي، و�صيحول دون و�صول �ل�صياح  ميلكها �ل�صكان باالإ

�إليها و�إىل �أماكنٍ �أثرية �أخرى.

و�ملنازل  ر�س  �الأ �صحاب  الأ ي�صمح  ولن  �لقد�س،  �إىل  �ملوؤدي  �لوحيد  �لطريق  �إغالق  �صيتم  كما 

�رس�ئيلية، يخ�صع عادًة العتبار�ت  �لدخول و�خلروج عرب �جلد�ر �إال بت�رسيح �أمني من �ل�صلطات �الإ

كثرية. 

وعندما يكتمل بناء �جلد�ر فاإن هذ� �ملخطط، �لذي ينفذ يف �لعيزرية �صيف�صلها عن قرى وبلد�ت 
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�ملدن �ال�صتيطانية يف  �أكرب  �إحدى  �لعيزرية  �لطور و�لزعيم و�لعي�صوية. وتقع بجو�ر  جماورة مثل 

�ل�صفة �لغربية وهي معاليه �أدوميم، و�لتي ت�صعى حكومة “�إ�رس�ئيل” �إىل �صمها وم�صتوطنة �أخرى 

هي كيد�ر �إىل حدود بلدية �لقد�س، متجاوزة بذلك بلدة �لعيزرية، ولذلك جلاأت �إىل تغيري م�صار �جلد�ر 

�أبو دي�س، �لتي يخرتقها جد�ر �لف�صل،  �لفا�صل، لي�صمن �صم �مل�صتوطنني وخنق �لعيزرية وبلدة 

وميزق �أجز�ءها.

وكان رئي�س �لوزر�ء �لفل�صطيني �ل�صابق �أحمد قريع �صعى لبناء مقر للمجل�س �لت�رسيعي يف �أبو 

دي�س �لتي طرحت يف بع�س �ملر�ت لتكون مبثابة “قد�س فل�صطينية”، ولكن �جلد�ر جاء لي�صم هذ� 

�ملبنى خلفه حتى قبل �أن يكتمل. 

حميط  يف  �لعن�رسي  �ملخطط  تنفيذ  �أن  �أو�صح  �لزر�عية،  غاثة  �الإ جمعية  عن  �صدر  تقرير  ويف 

قل، و�آالف �لبدو، خارج جد�ر �لف�صل يف  �لقد�س، �صيت�صبب يف عزل 50 �ألف مو�طن مقد�صي على �الأ

�صجار.  جنوب �لقد�س، �إ�صافًة �إىل �قتالع �آالف �الأ

ودير  �حلم�س،  و�د  يف  �لقد�س  حمافظة  قرى  من  مقد�صية  �أحياء  عزل  �أي�صاً  �جلد�ر  �آثار  ومن 

�لعامود، و�ملنطار، و�ل�صالمل يف منطقة �صور باهر، حيث تبلغ م�صاحة هذه �ملنطقة 1,661 دونـماً، 

حياء �ألف مو�طن، من بينهم 150 طالباً جميعهم يحملون �لهوية �ملقد�صية. كما يعزل  وي�صكن هذه �الأ

�جلد�ر جزء�ً من قرية �ل�صيخ �صعد �لتي تتبع بلدية �لقد�س. وميتد �لعزل ليخرتق منطقة و�دي �أبو 

 .
12

علي �ملليء باأ�صجار �لزيتون، وي�صمل ما يقارب 1,500 ن�صمة يحمل جميعهم هويات مقد�صية

ماكن املقد�صة: 4.  احلفريات والعتداءات على الأ

�رس�ئيلي على �لرت�ث �لديني و�لثقايف  ر��صي �لعربية �ملحتلة �إىل �إجر�ء�ت �لتعدي �الإ تعر�صت �الأ

معان يف حمو �صخ�صية فل�صطني و�صعبها و�إمتام عملية �لتهويد. وكان �حلظ  و�حل�صاري بهدف �الإ

وفر يف ذلك من ن�صيب �لقد�س. ملا متثله �لقد�س باأماكنها �ملقد�صة و�آثارها و�صخ�صيتها �حل�صارية  �الأ

من حتد للم�رسوع �ل�صهيوين، وتاأكيد على �حلق �لفل�صطيني.

ق�صى: اأ.  احلفريات حتت امل�صجد الأ

�رس�ئيلي بعد �حتالل �لقد�س �لقدمية �إىل عملية �صطو منظم على ما  عمدت �صلطات �الحتالل �الإ

ثرية  ثار و�لرت�ث �لديني و�لثقايف، مبا يف ذلك، نقل خمطوطات ال�صي�س �الأ ��صتطاعت �رسقته من �الآ

�رس�ئيلي. �لنادرة، وخمطوطات �لبحر �مليت، �أهمُّ كنوز �ملتحف �لفل�صطيني، �إىل �ملتحف �الإ

ق�صى، فقد  على �أن �أخطر ما يجب �لتوقُّف عنده يتمثل مبخطط �حلفريات حتت �أ�صو�ر �مل�صجد �الأ

ك�صف �ل�صيخ ر�ئد �صالح يف 2006/1/3 يف موؤمتر �صحفي عن وجود كني�ٍس يهودٍي �أ�صفل �مل�صجد 

ول م�صلى للن�صاء، و�لثاين للرجال وتقام فيه �ل�صلو�ت وياأتي بجو�ر  ق�صى مكّوٍن من طابقني، �الأ �الأ

ق�صى،  قبة �ل�صخرة على بعد 97 م عن مركزها، كما �أ�صاف �صالح �أنه مت �إقامة �صبع غرف �أ�صفل �الأ

ر�ش واملقد�سات االأ
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و�أن �حلفريات متو��صلة

 ،Moshe Katsav �رس�ئيلي مو�صيه كت�صاف   2006/3/13 �فتتح رئي�س كيان �الحتالل �الإ ويف 

�لرئي�صيني يف  Uri Lupolianski و�حلاخامني  �أوري لوبوليان�صكي  �لقد�س  بح�صور رئي�س بلدية 

�لدولة �لعربية، غرفًة جديدة لل�صالة يف �صاحة �لرب�ق وتقع هذه �لغرفة حتت �ملبنى �مل�صهور با�صم 

�ملبكى”  “�صاحة  يربط  طريق  حفر  �إىل  �الفتتاح  خالل  كت�صاف  دعا  وقد  �لقد�س.  يف  �ملحكمة  مبنى 

 2006/6/30 ويف  ق�صى.  �الأ �مل�صجد  حتت  �حلفريات  من  �ملزيد  يعني  ما  وهو  د�وود”،  بـ“حو�س 

ثار �صتبد�أ بعمل حفريات و�إز�لة �ل�صو�تر �لرت�بية، �ملوؤدية �إىل  ذكرت �صحيفة هاآرت�س �أن �صلطة �الآ

ق�صى. وقد قامت �صلطات �الحتالل يف 2006/8/13 بطرح  ج�رس باب �ملغاربة، �أحد �أبو�ب �مل�صجد �الأ

، ور�صدت حكومة �الحتالل 1.1 مليون دوالر ميز�نية لتنفيذ 
14

مناق�صة لهدم طريق باب �ملغاربة

قامة نفق يو�صل �صلو�ن بامل�صلى �ملرو�ين متهيد�ً لتحقيق  . كما يوجد خمطط �صبه جاهز الإ
15

ذلك

  .
16

حلمهم باإقامة كني�س فيه

خطة  تطبيق  خالل  من  وذلك  ق�صى،  �الأ �مل�صجد  لتق�صيم  عد�د  �الإ خمطط  حتت  يندرج  ذلك  كل 

ر�س للم�صلمني وما �أ�صفله لليهود، وهذ� فعالً ما يجري على �أر�س  كلينتون �لد�عية �إىل �أن ما فوق �الأ

.
17

�لو�قع، ولقد حذرت موؤ�ص�صات و�صخ�صيات �إ�صالمية من مغبة ذلك

وتن�صط جمعيات �صهيونية يف �إقامة م�صاريع تهويدية يف �لقد�س، فقد ُك�صف يف 2006/6/21 عن 

�لقد�س،  �ال�صتيطانية وبلدية   Ateret Kohanim �تفاٍق متت بلورته بني جمعية عطري�ت كوهنيم 

لفتح نفق ي�صل ما بني مغارة �صليمان يف باب �لعمود و�أحد �لبيوت، �لتي ت�صيطر عليها �جلمعية منذ 

�صالمي  ، و�أن هذ� �لنفق �إذ� مت فاإنه �صيتم �ل�صيطرة على �حلي �الإ
18

20 عاماً، خلف مدر�صة �مليلوية

�صارة �إىل �أن هذ� �مل�رسوع يندرج  يف �ملدينة �لقدمية، وحتديد�ً حارة �ل�صعدية و�ملئذنة �حلمر�ء، مع �الإ

. ولعل ما ُيعزز ذلك �ملخطط �لذي �أعدته �رسكة 
19

حتت م�رسوع �لقد�س 2020 لتهويد �لبلدة �لقدمية

�إعمار وتطوير �حلي �ليهودي يف �لبلدة �لقدمية، و�لذي يهدف لبناء موقف �صيار�ت مكون من �أربعة 

�ألف   18 ماكن جتارية وفنادق، و�صتبلغ جممل م�صاحته  �لقد�صي، �صامالً الأ طو�بق جنوبي �حلرم 

.
20

مرت مربع

ثار، �أهد�ف �حلفريات  �رس�ئيليون، بناًء على �إر�صاد رجال �لدين وعلماء �الآ هذ� وقد حدد �لقادة �الإ

يف �لقد�س �صمن �خلطوط �لتالية:

ثري على �حلائطني �جلنوبي و�لغربي للحرم �ل�رسيف وعلى �متد�د طوله 485 م  �لك�صف �الأ  .1

توطئة لك�صف ما ي�صمونه بحائط �ملبكى.

�صالمية �ملال�صقة، من معاهد وم�صاجد و�أ�صو�ق وم�صاكن قائمة  هدم و�إز�لة جميع �ملباين �الإ  .2

فوق منطقة �حلفريات ومال�صقة، �أو جماورة لهذ� �حلائط وعلى طول �متد�ده.

ثرية  �لكبري. وقد كانت �حلفريات �الأ �لهيكل  �ال�صتيالء بعدها على �حلرم �ل�رسيف و�إن�صاء   .3
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منذ �أكرث من قرن قد ف�صلت يف �لعثور على �إثباتات علمية مقنعة عن �آثار �لهيكل، �أو �آثار مدينة 

د�وود عليه �ل�صالم �أو �لعهد �لذي حكم فيه �صليمان عليه �ل�صالم.

ثري، �أنها موجهة  �صاليب �لتقنية و�ملنهج �الأ و�ملالحظ يف هذه �حلفريات، بالرغم من ��صتخد�مها �الأ

�ملو�صوعية،  �حلقيقة  ملعرفة  ولي�س  �رس�ئيلي،  �الإ و�الحتالل  �ل�صهيوين  �لتع�صب  �أغر��س  خلدمة 

ر��صي �ملقد�صة، و�لتجاهل  ن ما يريده �لقائمون على �حلفريات �إثبات حق �ليهود يف �لعودة �إىل �الأ الأ

قاويل  و�الأ �الدعاء�ت  لدعم  ثري  �الأ �لتنقيب  نتائج  با�صتخد�م  وذلك  خرى،  �الأ للح�صار�ت  �ملتعمد 

�الجتار  بغر�س  نهب  عمليات  من  �حلفريات  هذه  ير�فق  ما  ذلك  �إىل  وي�صاف  و�لتاريخية.  �لدينية 

.
21

ثرية �لتي هي ملك ثقايف �إ�صالمي عربي، يحظر نقله من �ملنطقة �ملحتلة باملكت�صفات �الأ

ويالحظ �أن هذه �حلفريات قد قامت يف �لبلدة �لقدمية )تقوم حفريات كذلك خارج �لبلدة �لقدمية 

همية نف�صها( ويف منطقة �حلرم �ل�رسيف  يف جبل �صهيون و�أ�صفل جبل �لزيتون، ولكنها لي�صت باالأ

 UNESCO بوجه خا�س. و�حلفريات ما ز�لت م�صتمرة متحدية جميع قر�ر�ت منظمة �ليون�صكو 

فعالً  ُتتخذ  ولكنها  �لعلمي،  �ال�صتك�صاف  بذريعة  �حلفريات  وجتري  د�نتها.  �لتي  �ملتحدة  مم  و�الأ

�أبنية �صكنية وجتارية ودينية وح�صارية و�لت�صبب يف �نهيارها، ثم  و�صيلًة لت�صديع ما فوقها من 

�صا�صي من �أطماع “�إ�رس�ئيل”. وقد ثبت �أن �حلفريات ت�صكل  هدمها و�إجالء �صكانها وهو �جلزء �الأ

مثل  وت�صققات  �نهيار�ت  من  حتدثه  ملا  همية  �الأ �لعظيمة  �لتاريخية  �ملباين  من  لعدد  خطري�ً  تهديد�ً 

رباط �لكرد، و�ملدر�صة �جلوهرية، و�ملدر�صة �لعثمانية، وباب �لقطانني، ومئذنة قايتباي، و�أ�صا�صات 

ق�صى و�أروقته �ل�صفلية وغريها. �مل�صجد �الأ

وقاف واملقد�صات يف القد�ض: ب.  العتداء على الأ

ماكن �ملقد�صة حيث طال �العتد�ء �ل�صهيوين يف �لقد�س مقربة  مل تكن �صنة 2006 �أف�صل حاالً لالأ

“ماأمن �هلل”؛ حيث �رسعت بلدية �لقد�س، برعاية �صلطة �لتطوير، يف �إقامة متحف على �أر�س �ملقربة 
�أكرب  باب �خلليل، وهي  بعد كيلومرتين من  �لقدمية على  �لقد�س  �لتي تقع غربي مدينة  �لتاريخية 

مقربة �إ�صالمية يف �لقد�س، وتقدر م�صاحتها بـ 200 دومٍن. وقد ُقدرت تكاليف م�رسوع �ملتحف �لذي 

 Simon Wiesenthal ُدعي “متحف �لت�صامح” بنحو 200 مليون دوالر. وقام مركز �صيمون ويزنتال

. ومن �جلدير بالذكر �أن �ملقربة وقف �إ�صالمي م�صجل يف 
22

Center يف لو�س �أجنلو�س بتمويل �مل�رسوع
�لطابو، وت�صم رفاة عدد من �ل�صحابة و�لتابعني، و�آالف �لعلماء و�ل�صهد�ء، مبا يف ذلك �صهد�ء �حلملة 

�ل�صليبية. وي�صري تاريخ �ملقربة �حلديث �إىل �أنه: 

يف ني�صان/ �أبريل 1947: ��صتوىل �جلي�س �لربيطاين على مقربة ماأمن �هلل و�أقام فيها، كما قام   -

بهدم �أجز�ء من �صور �ملقربة.

يف �أو�خر عام 1985: �أن�صاأت وز�رة �ملو��صالت موقفاً لل�صيار�ت على ق�صم كبري منها.   -

موقف  وتو�صيع  جماري  �صبكات  لتمديد  باحلفريات  �لقيام  مت   :1987-1985 �أعو�م  يف   -

�ل�صيار�ت.

ر�ش واملقد�سات االأ
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�رس�ئيلية باأعمال حفريات يف �ملقربة، وذلك بحجة  يف 2000/1/15: قامت �رسكة �لكهرباء �الإ  -

ر�س.  متديد �أ�صالك كهرباء يف باطن �الأ

�رس�ئيلية يف منطقة مقربة  يف �أيلول/ �صبتمرب 2002: �أعلن عن �لنية باإقامة مبنى للمحاكم �الإ  -

ماأمن �هلل. 

�رس�ئيلية �فتتاح مقر ما  �رس�ئيلية نية �حلكومة �الإ يف �صباط/ فرب�ير 2004: �أعلنت �ل�صحف �الإ  -

ن�صاين - متحف �لت�صامح يف مدينة �لقد�س” على ما تبقى من �أر�س  ي�صمى “مركز �لكر�مة �الإ

مقربة ماأمن �هلل.

مبتحف  ي�صمى  ما  قامة  الإ �ملقربة  يف  �حلفر  عمليات  بد�أت   :2005 يناير  �لثاين/  كانون  يف   -

�لت�صامح.

�هلل،  ماأمن  مقربة  يف  �لعمل  مبنع  �حرت�زياً  �أمر�ً  �لعليا  �ملحكمة  �أ�صدرت   :2006/2/23 يف   -

.
23

ثار من هذ� �لقر�ر وت�صتثني �أعمال �صلطة �الآ

وقاف �مل�صيحية، حيث مت حتويل كني�صة �إىل كني�س يهودي يف  �رس�ئيلية �الأ كما �صملت �العتد�ء�ت �الإ

�لقد�س �ل�رسقية، وقد ذكرت �صحيفة معاريف �أن �ل�صفقة �أثارت �أزمة دبلوما�صية حادة مع �لفاتيكان 

و�أملانيا �لر�عية للكني�صة، فقد ثبت �أن جهات يهودية ��صرتت �لكني�صة وحولتها لكني�س لليهود، وهذ� 

.
24

بحد ذ�ته يدخل �صمن م�صل�صل �صفقات �لبيع و�ل�رس�ء غري �لقانونية، و�ل�رسية يف �لقد�س

ماكن �ملقد�صة يف �لقد�س، فقد طرح طاقم من �خلرب�ء  يجاد موطئ قدم لليهود يف �الأ ويف حماولة الإ

بحاث “�إ�رس�ئيل” )Jerusalem Institute for Israel Studies )JIIS، مبادرة �عتربو�  يف معهد �لقد�س الأ

 .
25

ماكن �ملقد�صة و�لتاريخية فيها �أن خري و�صيلة حلل �ل�رس�ع على �لقد�س هي تدويل �الأ

�صالمية يف �لد�خل �لفل�صطيني هذه �لفكرة و�أكدت يف بيان لها �أن “�إ�رس�ئيل”  وقد رف�صت �حلركة �الإ

ق�صى، و�قعة حتت �الحتالل،  ذهان عن حقيقة �أن �لقد�س و�لبلدة �لقدمية و�مل�صجد �الأ حتاول �إبعاد �الأ

ق�صى تنفيه �حلقيقة  و�أو�صح �لبيان �أن �دعاء �ليهود باأن لهم حقاً دينياً يف بيت �ملقد�س و�مل�صجد �الأ

. �أما �ل�صيخ عكرمة �صربي فرف�س بدوره فكرة �لتدويل، و�أكد على �أن �حلرم 
26

�لعلمية و�لتاريخية

.
27

�لقد�صي غري خا�صع للمفاو�صات �أو �مل�صاومات و�لتنازالت

�رس�ئيلية مبوؤ�زرة بلدية �لقد�س �إقامة نظام عربات معلقة  ويف �ل�صياق نف�صه �قرتحت �ل�صلطات �الإ

مر �لذي رف�صه �ل�صيخ عكرمة �صربي  )قطار كهربائي( لنقل �ل�صو�ح و�لزو�ر �إىل حائط �لرب�ق، �الأ

 .
28

ق�صى مو�صحاً �أن ذلك �صي�صمح للمتطرفني �ليهود بامل�س بامل�صجد �الأ

ماكن املقد�صة: ج.  العتداء على الأ

�رس�ئيلي يف عملية  �الإ �لر�صمية و�ل�صعب  �ل�صهيونية  �ملوؤ�ص�صة  �أن هناك تناغماً بني  من �ملالحظ 

ماكن �ملقد�صة، ففي 2006/5/15 �أقدمت جمموعة من �مل�صتوطنني من �لن�صاء و�لرجال  �لتعدي على �الأ
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“كادميا”  حزب  قام  �ملقابل  يف  عكا،  مدينة  يف  �ملن�صية  م�صجد  يف  �لنار  �إ�رس�م  على  طفال  �الأ وحتى 

حملته  د�رة  الإ مقر  �إىل  �صفد  يف  �ملوجود  �لتاريخي  حمر  �الأ �مل�صجد  بتحويل   2006 مار�س  �آذ�ر/  يف 

.
29

�النتخابية

�رس�ئيلية كان وال يز�ل كبري�ً، ب�صبب �لوجود  بر�هيمي فن�صيبه من �ملمار�صات �الإ �أما �حلرم �الإ

رفع  منع  خالل  من  �حلرم  تدني�س  ذلك  �آثار  من  ولعل  �خلليل،  مدينة  قلب  يف  �لكثيف  �ال�صتيطاين 

�ملو�صيقى  �إقامة حفالت زو�ج فيه، هذه �حلفالت ت�صحبها  �أكرث من مرة، وذلك بحجة  ذ�ن فيه  �الأ

م�صت  كما   .
30

�رس�ئيلي �الإ �جلي�س  حماية  حتت  يتم  ذلك  كل  و�لرق�س،  �خلمرة  و�رسب  �ل�صاخبة 

هو  وما  و�مل�صتوطنني،  �جلي�س  بني  �تفاق  �أبرم  فقد  �خلليل،  تهويد  عملية  يف  �رس�ئيلية  �الإ �ل�صلطات 

�إال عبارة عن �صفقة تهدف �إىل �إ�صفاء مر�حل جديدة من �لتهويد للمدينة، تتمثل يف �إخالئهم ل�صوق 

�صفاء  �خل�صار )�حل�صبة(، �لذي ��صتولو� عليه قبل �أربع �صنو�ت، على �أن يعودو� �إليه بعقود �إيجار الإ

مالك �لتي كانت ت�صتخدم ك�صوق للخ�صار هي �أمالك بلدية  �ل�رسعية على وجودهم فيه، علماً �أن �الأ

 .
�خلليل منذ �لعام 311960

�ملقد�صات  تعر�صت  بل  فح�صب  �صالمية  �الإ وقاف  �الأ على  �رس�ئيلية  �الإ �العتد�ء�ت  تقت�رس  مل 

زوجته  مع  يهودي  م�صتوطن  �أقدم   2006/3/3 ففي  �مل�صتوطنني،  قبل  من  العتد�ء�ت  �مل�صيحية 

�أثناء  �لغازية و�ملفرقعات، وذلك يف  بالقنابل  �لنا�رسة  �لب�صارة يف  و�بنته على �العتد�ء على كني�صة 

حر�ق  مر �لذي �أدى الإ ، �الأ
32

�صالة �ل�صوم حيث كان يتو�جد �لع�رس�ت من �مل�صليني د�خل �لكني�صة

�لفل�صطيني  َهبََّة جميع �رس�ئح �ملجتمع  ��صتدعى  �لكني�صة وبالتحديد قاعة �ل�صالة، مما  �أجز�ء من 

دفاعاً عن �لكني�صة، ال بل ونظم �لفل�صطينيون �لغا�صبون مظاهر�ت �حتجاجية وقع خاللها بع�س 

. وكان موقف �لفاتيكان �أمر�ً ُملفتاً، �إذ �صفح عن �لفاعلني على ل�صان مندوب �لفاتيكان يف 
33

�جلرحى

.
34

�لبالد، و�لذي �أبلغهم �أن ر�صالته كرجل دين هي ر�صالة �صالم

�رس�ئيلي ببناء كني�س يف بيت حلم على بعد كيلومرت و�حد من كني�صة �ملهد  كما قام �الحتالل �الإ

�رس�ئيلية �أنها ��صرتت �ملنزل �ملنوي �إقامة كني�س  )بالقرب من قبة ر�حيل(، بعدما �دعت �ل�صلطات �الإ

.
35

مر �لذي نفاه �صاحب �ملنزل، لكن �جلر�فات با�رست عملها هناك فيه من �صاحبه �لعربي، �الأ

�رس�ئيلي �تخذ من �العتد�ء على �ملقد�صات �صيا�صة ممنهجة، حيث  و�جلدير بالذكر �أن �الحتالل �الإ

قامت قو�ت �الحتالل منذ �إن�صاء �لكيان �ل�صهيوين بتدمري 76 د�ر عبادة للم�صلمني كما حولت 18 

 .
36

�صافة �إىل 17 م�صجد�ً حولتها �إىل حظائر للحيو�نات م�صجد�ً �إىل ُكنُ�س )دور عبادة يهودية(، باالإ

�لف�صل  جد�ر  بناء  خالل  من  “�إ�رس�ئيل”  ت�صعى 

�صيا�صية  �أهد�ف  عدة  حتقيق  �إىل  �لعن�رسي 

و�قت�صادية و�أمنية و�جتماعية، ياأتي يف مقدمتها ن�صف �لقاعدة �ملادية لقيام دولة فل�صطينية قابلة 

ر�ش واملقد�سات االأ

ثانيًا: اجلدار العن�سري العازل
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للحياة، ومتزيق ن�صيج �ل�صعب �لفل�صطيني و�صجنه يف معازل منف�صلة عن بع�صها بع�صاً، وم�صادرة 

عظم من م�صادر �ملياه لتدمري �لبنية �القت�صادية،  ر��صي مب�صاحاتها �ل�صا�صعة ونهب �جلانب �الأ �الأ

ن�صانية �لفل�صطينية. ومنع �لتو��صل بني مقومات �حلياة �الجتماعية و�ملدنية و�الإ

�رس�ئيلية يف حزير�ن/ يونيو 2002 م�رسوع بناء جد�ر �لف�صل �لعن�رسي، وقد  �أقرت �حلكومة �الإ

�أجريت عدة تعديالت على م�صار �جلد�ر يف �ل�صفة �لغربية منذ �لبدء يف بنائه، حيث كان من �ملقرر 

، ولكن بعد �لتعديالت �لعديدة على م�صار �جلد�ر و�صلت 
2
�أن يق�صم �جلد�ر ما م�صاحته 1,024 كم

 )�أي 9.8% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية(، وذلك 
2
ر��صي �لتي �صيعزلها �جلد�ر �إىل 555 كم م�صاحة �الأ

خري �ملقر يف 2006/4/30. ح�صب �لتعديل �الأ

37
جدول 7/4: تطور م�صار جدار العزل العن�رسي يف ال�صفة الغربية

التاريخ
امل�صاحة املقتطعة 

ل�صالح اجلدار

الن�صبة من م�صاحة 

ال�صفة الغربية
طول اجلدار

على اخلط 

الأخ�رس

حزيران/ يونيو 

2002
2
كم كم1,024%18   734--

حزيران/ يونيو 

2004
2
كم بع�س 633%11.7  مع  كم   645

�ال�صتثناء�ت
كم  83

�صباط/ فرباير 

2005
2
كم كم565%10  كم683   138

ني�صان/ اأبريل 

2006
2
كم كم555%9.8  كم703   128

�ل�صفة  طول  على  كم   703 م�صافة  خري  �الأ �لتعديل  يف  جاء  كما  �لعن�رسي  �لعزل  جد�ر  وميتد   

�لكلي  �لطول  من   %18.2 ن�صبته  ما  �أن  �أي  فقط،  كم   128 منها  �جلنوب،  �إىل  �ل�صمال  من  �لغربية، 

خ�رس(.  للجد�ر، يقع على خط �لهدنة )�خلط �الأ

ر��صي  وعلى �لرغم من �أن �لتعديالت �لتي طر�أت على م�صار �جلد�ر قد خف�صت من م�صاحة �الأ

يف  جتمعاً   76 من  به  �ملتاأثرة  �لفل�صطينية  �لتجمعات  عدد  من  ز�دت  �أنها  �إال  �جلد�ر،  �صيعزلها  �لتي 

�صافة �إىل ذلك، فاإن �جلد�ر �صي�صم 99 م�صتوطنة  . باالإ
�صنة 2003، �إىل 159 جتمعاً يف �صنة 382006

من عدد �مل�صتوطنني �ملقيمني يف �ل�صفة  �إ�رس�ئيلية يقطنها 408 �آالف م�صتوطن، �أي ما ن�صبته %85 

. وت�صري �إح�صاء�ت مركز بت�صيلم، �إىل �كتمال بناء 408 كم، �أي ما ن�صبته 58% من �لطول 
39

�لغربية

�لكلي للجد�ر.
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ر�ش واملقد�سات االأ

�رس�ئيلية �ملنظمة �لن�صطة لتهويد �لقد�س طو�ل �صنة 2006. )رويرتز( ��صتمرت �حلملة �الإ

�ل�صورة تعك�س جانباً من �الحتجاجات  �لعن�رسي.  �لف�صل  و�إقامة جد�ر  ر��صي،  �الأ �رس�ئيليون م�صادرة  �الإ تابع 

�لفل�صطينية يف قرية �أم �صلمونة قرب بيت حلم، يف 2006/12/26. )� ف ب(
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هائلة  مبعاناة  �لعن�رسي  �لف�صل  جد�ر  ت�صبب 

الف من �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، مبا  ملئات �الآ

يف ذلك �أطفال �ملد�ر�س.

�لن�صيج  وميّزق  �القت�صاد،  ويدّمر  �ملمتلكات،  ي�صادر  �لفل�صطينية،  ر�س  �الأ يف  فعى  كاالأ يتلوى  �لعازل  �جلد�ر 

�الجتماعي �لفل�صطيني.
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�الحتالل  قو�ت  قبل  من  �إ�صد�رها  مت  �لتي  �لع�صكرية  و�مر  �الأ عدد  �أن  �إىل  �صارة  �الإ جتدر  كما 

�رس�ئيلي، منذ بد�ية �لعمل يف �جلد�ر يف حزير�ن/ يونيو 2002 وحتى نهاية 2006، قد بلغت نحو  �الإ

 .
40

264 �أمر�ً ع�صكرياً كان �أغلبها يف حمافظات �لقد�س وبيت حلم ور�م �هلل

41
جدول 7/5: اإجناز اجلدار الفا�صل

الن�صبة من طول امل�صارالطول بالكيلومرت

58%408اأكملت اإقامته

9%63حتت البناء

33%232مل تتم اإقامته بعد

100%703املجموع

و�لتي  �لو�قع  �أر�س  على  �أوجدها  �لتي  �حلقائق  جملة  هو  �لفا�صل  �جلد�ر  ميثله  ما  �أخطر  �إن 

و�صال  �صتقف يف وجه قيام دولة فل�صطينية؛ فلقد جعل من �أر��صي �ل�صفة �لغربية جيوباً متقطعة �الأ

حما�رسة. 

ن�صان يف  �رس�ئيلي Bimkom، وهو مركز ُيعنى بحقوق �الإ وح�صب در��صة �أعدها مركز مبكوم �الإ

جمال �لتخطيط، فقد �صكل جد�ر �لف�صل ما ال يقل عن 21 جيباً مغلقاً تتحكم “�إ�رس�ئيل” يف �لدخول 

و�خلروج بها، ويحا�رس �جلد�ر يف هذه �جليوب نحو 248 �ألف فل�صطيني، ف�صالً عن حما�رسة نحو 

�ألف فل�صطيني يف �لقد�س بفعل �جلد�ر �لفا�صل، وبذلك �صيحا�رس �جلد�ر ب�صكل مبا�رس نحو   250
.
42

ن�صف مليون فل�صطيني

ويطرح تقرير مبكوم �أنو�عاً من �جليوب �لتي �أفرزها جد�ر �لف�صل �لعن�رسي ح�صب �الحتياجات 

�رس�ئيلي على م�صار �جلد�ر، �أحدها ُي�صمى جيب متا�س:  منية �لتي فر�صها �جلي�س �الإ و�لت�صور�ت �الأ

�ملنطقة  وبني  بينهم  يف�صل  �جلد�ر  �أن  �أي  �جلد�ر،  من  �رس�ئيلي  �الإ �جلانب  يف  �لفل�صطينيون  يعي�س 

خ�رس  �لفل�صطينية، وال جد�ر يف�صلهم عن “�إ�رس�ئيل”، لكن ال ُي�صمح لهم بالطبع باجتياز �خلط �الأ

�رس�ئيلية. بال ت�صاريح خا�صة، من �ل�صلطات �لع�صكرية �الإ

ربع باجلد�ر، وال يوجد لها �إال منفذ خروج و�حد،  وهناك جيوب �صكانية حماطة من �جلهات �الأ

م�س  باالأ كانت  قرى  وهي  نباال،  وبري  و�جلديرة  و�جليب  �لتحتا  حنينا  بيت  قرى  جيب  مثل  وذلك 

�أ�صفل  ت�صييده  �لفل�صطيني مت  نفق مع حميطها  �ل�رسقية، ويربطها حالياً  �لقد�س  من  �لقريب جزء�ً 

�لطريق �ال�صتيطاين �لذي يربط �لقد�س بتل �أبيب، ويتمركز على هذ� �ملنفذ �لوحيد ل�صكان تلك �لقرى 

�إال  �لدخول  مينع  ع�صكري  حاجز  �إىل  �إ�صافًة  �جلانبني،  يف  مر�قبة  و�أبر�ج  �إ�رس�ئيلية  ع�صكرية  قوة 

بت�رسيح للمو�طنني �لفل�صطينيني، �لذين لي�صو� من �صكان هذه �لقرى.

ر�ش واملقد�سات االأ
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وُتن�صىء �جليوب يف جد�ر �لف�صل نف�صه تعرجاٍت خانقٍة، ومثال ذلك �لو�صع يف مدينة قلقيلية 

من  �جلد�ر  يحيطها  حيث  ن�صمة،  �ألف   44 نحو  �صكانها  عدد  يبلغ  و�لتي  �لغربية،  �ل�صفة  �صمال 

للجي�س  �أي�صاً حاجٌز  �ل�رسق، ي�رسف عليه  فقط نحو  و�حد�ً �صيقاً  لها منفذ�ً  ثالث جهات، وُيبقي 

�رس�ئيلي، يخنقها ويعزلها عن باقي �ل�صفة �لغربية. �الإ

46 �ألف فل�صطيني، من �صكان غرب مدينتي ر�م �هلل و�لقد�س يف  وبعد ��صتكمال �جلد�ر، �صيجد 

قرى بيت لقيا، وبيت �صوريك و12 قرية �أخرى جنوبي �صارع م�صتوطنة موديعني، �أنف�صهم �صجناء 

بني جد�ر �لف�صل، �لذي �صيحيط بهم من �جلنوب ومن �ل�رسق ومن �لغرب، وبني �ل�صارع �ل�رسيع 

�لذي يحظر عليهم �ل�صري فيه، وال ميكن قطعه �إال يف نقطة و�حدة فقط. 

كما �أن �صكان قرى برطعة، وخربة جبارة �صمال �ل�صفة �لغربية، حيث يعي�س نحو �صبعة �آالف 

�إىل ت�صاريح موؤقتة من جي�س �الحتالل  فل�صطيني، �صيو�جهون حياًة معقدة جد�ً، حيث يحتاجون 

.
43

�رس�ئيلية للبقاء يف بيوتهم و�أر��صيهم �لتي ميلكونها و�ل�صلطات �الإ

�أقيم يف جد�ر �لف�صل �لعن�رسي 65 بو�بة، وذلك للتنقل �إىل �أجز�ء �ل�صفة �لغربية �لتي عزلت عنها، 

منها 38 فقط �صاحلة ال�صتخد�م �ل�صكان �لفل�صطينيني. وهناك 27 بو�بة مفتوحة تنق�صم �إىل ق�صمني:

معابر يومية ي�صتخدمها �ل�صكان للمرور من مكان �صكنهم �إىل مناطق �أخرى يف �ل�صفة �لغربية.   .1
ويفتح جزٌء من هذه �لبو�بات ملدة 12 �صاعة متو��صلة يومياً، وجزٌء يفتح مرتني يف �ليوم يف 

�صاعات حمددة، وهناك معابر قليلة حم�ّصنة باجلنود مدة  24 �صاعة.

�أ�صحاب  �ملز�رعني،  �أمام  �ليوم  يف  مر�ت  ثالث  �أو  مرتني  فتحها  يتم  يومية،  زر�عية  بو�بات   .2
ر��صي �ملوجودة يف �جلانب �لثاين للجد�ر �لفا�صل، و�لتي ت�صتلزم عناية يومية. وي�صرتط  �الأ

من  �صاحبه  مُيّكن  و�لت�رسيح  �ملدنية.  د�رة  �الإ من  ت�صاريح  على  �حل�صول  �ملز�رعني  على 

�ملرور عرب بو�بة معينة فقط. وهناك 11 بو�بة زر�عية مو�صمية يتم فتحها يف مو��صم زر�عية 

ر��صي �لقائمة  معينة فقط )مثل مو�صم �لزيتون ومو�صم �لقطاف( �أمام �ملز�رعني �أ�صحاب �الأ

يف �جلانب �لثاين للجد�ر �لفا�صل.

 
44

جدول 7/6: البوابات يف اجلدار الفا�صل ح�صب املناطق

البوابات املغلقة البوابات املو�صمية البوابات املفتوحة املنطقة

1239قلقيلية

101�صلفيت

826طولكرم

004بيت حلم

001اخلليل

100طوبا�ض

066جنني
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ثار ال�صلبية للجدار: الآ

1. القطاع الزراعي:

�أن �جلد�ر �صيعزل مليوناً و52  “�أريج” �إىل  �لتطبيقية يف �لقد�س  بحاث  �إح�صاء�ت معهد �الأ ت�صري 

ر��صي �لزر�عية يف �ل�صفة  ر��صي �لزر�عية �أي ما ميثل 37.4% من م�صاحة �الأ �ألفاً و880 دومناً من �الأ

عزل  عن  ف�صالً  �جلد�ر،  من  �لغربية  �ملنطقة  يف  دومناً  �ألف   189 نحو  �جلد�ر  يعزل  حيث  �لغربية، 

دومناً يف �ملنطقة �ل�رسقية من �جلد�ر، مما �صيحرم �لكثري من �ملز�رعني �لفل�صطينيني ب�صكل   863,879
مبا�رس من �أر�صهم، وبالتايل يحرمهم من م�صدر رزقهم �لوحيد.

128,404 دومناً من �لغابات  ر��صي �لع�صبية، فيعمل �جلد�ر على عزل  �أما بالن�صبة للغابات و�الأ

�ملنطقة  يف  دومناً   110,274 عزل  �إىل  �صافة  باالإ �جلد�ر،  من  �لغربية  �ملنطقة  يف  �لع�صبية  ر��صي  و�الأ

ر��صي �لع�صبية و�لغابات يف �ل�صفة �لغربية.  �ل�رسقية من �جلد�ر، وهو ما ميثل 37.7% من جمموع �الأ

ر��صي �ملفتوحة يف �ل�صفة �لغربية وهي مق�صمة  فيما �صيعزل �جلد�ر ما ن�صبته 53% من م�صاحة �الأ

.
45

�إىل 264 �ألف دومناً يف �ملنطقة �لغربية من �جلد�ر و610,723 دومناً يف �ملنطقة �ل�رسقية

2. قطاع املياه:

�رس�ئيلي  ��صتناد�ً التفاقات �أو�صلو مت تاأجيل �لبحث يف مو�صوع �ملياه بني �جلانب �لفل�صطيني و�الإ

�إىل مباحثات �لو�صع �لنهائي، ولكن من �ملالحظ �أن “�إ�رس�ئيل” ت�صعى من خالل بناء �جلد�ر �لعازل 

�لفل�صطينيني. ومن خالل در��صة  �إىل �صيطرتها وعزلها عن  �ملياه، وذلك ب�صمها  �إىل �رسقة م�صادر 

ملعهد �أريج ميكن تقدير كمية �ملياه �لتي �صيت�صبب �جلد�ر �لفا�صل يف عزلها على �ل�صكل �لتايل:

ردن هناك خمزون مائي �صنوي يقدر  يف �ملنطقة �ل�رسقية �لعازلة و�لتي تقع �رسقي و�دي �الأ  -

. �أما �ملنطقة �لغربية �ملعزولة و�لتي متتد من �ل�صمال �لغربي �إىل �ل�صمال، 
3
بنحو 172 مليون م

.
3
فتحتوي على خمزون مائي جويف، يقدر بنحو 507 ماليني م

بار �لتي ي�صتخدمها �ل�صكان �لفل�صطينيون يف �ملنطقة �لعازلة هي 134 بئر�ً،  �إن جمموع عدد �الآ  -

.
3
مع معدل �صخ �صنوي ي�صل �إىل حدود 44.1 مليون م

�إن عدد �لينابيع �ملعزولة يف �ملنطقة �لغربية ي�صل �إىل 62 ينبوعاً، وهي ت�صتطيع �أن توفر �صنوياً   -

.
3
نحو 31 مليون م

دومناً،   221 نحو  �لغربية  �ملنطقة  يف  �لد�خلية  نهار  و�الأ �ملائية  �مل�صطحات  من  �جلد�ر  يعزل   -

�صافة �إىل عزل نحو 685 دومناً يف �ملنطقة �ل�رسقية، و�لتي ت�صكل جمتمعًة 99% من جمموع  باالإ

.
46

جماري �ملياه يف �ل�صفة �لغربية

�رس�ئيلي،   وفيما يلي جدول مقارنة يو�صح كمية ��صتخد�م �ملياه يف �جلانب �لفل�صطيني و�جلانب �الإ

�ل�صلطة  �أر��صي  من  �حتياجاتها  من  كبرية  كميات  �صخ  على  “�إ�رس�ئيل” تعمل  �أن  �إىل  �صارة  �الإ مع 

�لفل�صطينية:

ر�ش واملقد�سات االأ
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�رسائيلي47 جدول 7/7: معدل ال�صتهالك املائي للفرد الفل�صطيني والإ

 فل�صطني “اإ�رسائيل”   الكمية (م3 / �صنويا)

دمي  57191    كمية �ملياه لال�صتهالك �الآ

10130    ن�صيب �لفرد من مياه �ل�رسب 

1,252171    كمية �ملياه لال�صتهالك �لزر�عي 

1365    كمية �ملياه لال�صتهالك �ل�صناعي 

34493    �إجمايل ن�صيب �لفرد من �ملياه 

“�إ�رس�ئيل” قد قطعت �صوطاً طويالً يف م�صادرة �ملخزون �جلويف  وببناء �جلد�ر �لفا�صل تكون 

من مياه �ل�صعب �لفل�صطيني، وهذ� ما �أكدته �صلطة �ملياه �لفل�صطينية باأن “�إ�رس�ئيل” ببنائها �جلد�ر 

حو��س   من مياه �حلو�س �لغربي، �أهم �الأ
3
�لعن�رسي �صتحرم �ل�صعب �لفل�صطيني من 12 مليون م

يبلغ  كان  �حلو�س  هذ�  من  �لفل�صطينيني  ن�صيب  �أن  �ل�صلطة  و�أكدت  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ملائية 

. وتقوم “�إ�رس�ئيل” 
48

، وببناء �جلد�ر �صتتقل�س هذه �لكمية �إىل ع�رسة ماليني مرت مكعب
3
22 مليون م

��صتخد�م  من   %25 حو�يل  �أي  �جلوفية،  �لطبقات  من  �لفل�صطينية  �ملياه  من   %85 من  �أكرث  بانتز�ع 

.
49

“�إ�رس�ئيل” للمياه
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ومما يلفت �النتباه �أن “�إ�رس�ئيل” تعمل على �رسقة �ملياه من مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية، لتعود 

وتبيعها للفل�صطينيني، فوفق بيانات �صلطة �ملياه �لفل�صطينية حول �أهم �ملوؤ�رس�ت �ملتعلقة باملياه يف 

 من �رسكة 
3
�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، تبنيَّ �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية قد ��صرتت نحو 40 مليون م

“ميكروت”، وذلك فقط يف �ل�صفة �لغربية. بينما بلغت كمية �ملياه �لتي ��صتغلتها  �رس�ئيلية  �ملياه �الإ

. يف �ملقابل �أظهرت 
3
�رس�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية خالل �صنة 2006 نحو 2.2 مليون م �مل�صتوطنات �الإ

يف  تقيم  فل�صطينية  �أ�رسة   70,103 �أن   ،2006 ل�صنة  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �ملنزلية  �لبيئة  م�صح  بيانات 

م�صاكن غري مت�صلة ب�صبكة �ملياه �لعامة. ومن �جلدير بالذكر �أن ح�صة �مل�صتوطن �ليهودي من �ملياه 

“�إ�رس�ئيل” �لكلي من  ��صتهالك  �لفل�صطيني، كما ويعادل  �لفرد  تعادل ت�صع مر�ت ون�صف ح�صة 

.
50

�ملياه �صبع مر�ت ون�صف مما ت�صتهلكه �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية

��صتمرت “�إ�رس�ئيل” يف م�رسوعها 

زيادة  على  فعملت  �ال�صتيطاين، 

لتلتهم  �مل�صتوطنات  تو�صيع  عملية  يف  وذلك  �ل�صكنية؛  �لوحد�ت  من  �ملزيد  وبناء  �مل�صتوطنني  �أعد�د 

ر��صي �لفل�صطينية.  بذلك م�صاحات �صا�صعة من �الأ

عدد  �أن  �لغربية  �ل�صفة  يف  �رس�ئيلي  �الإ لالحتالل  �ملدنية  د�رة  �الإ ن�رستها  معطيات  من  وي�صتدل 

�مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية �زد�د بن�صبة 5.8% خالل �صنة 2006، وح�صب هذه �ملعطيات و�صل 

عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية مع نهاية عام 2006 �إىل 268,379 م�صتوطن يهودي يعي�صون يف 

، وهم موزعون على 155 م�صتوطنة ف�صالً عن 116 
�ل�صفة �لغربية مقابل 253,748 يف عام 512005

�رس�ئيلي ال ُيدخل يف �إح�صائياته �مل�صتوطنني يف منطقة �لقد�س  بوؤرة ��صتيطانية. غري �أن �الحتالل �الإ

�لبالغ عددهم نحو 185 �ألفاً، مما يرفع عدد �مل�صتوطنني �ليهود يف �ل�صفة �لغربية �إىل 453 �ألفاً.

�لبوؤر  يف  �مل�صتوطنني  عدد  �أن   Peace Now �رس�ئيلية  �الإ ن  �الآ �ل�صالم  منظمة  تقرير  ذكر  كما   

. كما تو��صلت �أعمال �لبناء يف �مل�صتوطنات بنف�س وترية 
52

�ال�صتيطانية قد �رتفع �إىل �ألفي م�صتوطن

عملية  �رس�ئيلية �صهدت �صنة 2006 �ملبا�رسة بنحو 1,700  ح�صاء �الإ 2005، فح�صب معطيات د�ئرة �الإ

ببناء  2005، حيث بو�رس  �لبناء يف �صنة  �لغربية، وهي م�صابهة لوترية  �ل�صفة  بناء يف م�صتوطنات 

وحدة �صكنية، كما ن�رست يف �صنة 2006 مناق�صات لبناء 952 وحدة �صكنية مقارنة بـ 1,182   1,727

.
وحدة �صكنية يف �صنة 532005

ر�ش واملقد�سات االأ

�سرائيلي ثالثًا: التو�سع اال�ستيطاين االإ
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جدول 7/8: عدد الوحدات ال�صكنية اجلديدة يف امل�صتوطنات54

عدد الوحدات ال�صكنية اجلديدة يف امل�صتوطناتال�صنة

2001719

2002747

2003908

20042,167 

20051,727

20061,700

وال تز�ل “�إ�رس�ئيل” تعمل على تو�صيع م�صتوطنة معاليه �أدوميم كربى �مل�صتوطنات �لقائمة يف 

�ألف م�صتوطن بينما يبلغ   60 �إىل  �ل�صفة �لغربية، و�لهدف �ملن�صود هو رفع عدد �صكان �مل�صتوطنة 

 .
55

جمموعهم حالياً نحو 32 �ألف م�صتوطن

ر��صي �ملبنية يف �مل�صتوطنات  ح�صاء �لفل�صطيني على �أن م�صاحة �الأ وقد �أكد �جلهاز �ملركزي لالإ

�ملبنية  ر��صي  �الأ �أكرب م�صاحة من  �إن  �ل�صفة. وقال  �أر��صي  3.3% من  �أي  187,100 دومناً،  بلغت 

�أر��صي  من   %12.9 ن�صبته  ما  �أي   ،
2
كم  44.4 بلغت  حيث  �لقد�س،  حمافظة  يف  هي  �مل�صتوطنات  يف 

 .
56

�ملحافظة �أر��صي  3.5% من  �أي ما ن�صبته   ،
2
30.3 كم بلغت  �هلل و�لبرية، حيث  �ملحافظة، ثم ر�م 

�رس�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية هي �أر��ٍس  ر��صي �لتي تقام عليها �مل�صتوطنات �الإ وُي�صار �إىل �أن جميع �الأ

�أمريية، فاإن  �أر��ٍس  �أو  �لدولة  �أر��صي  �لتي تعدُّ  ر��صي  �الأ �لفل�صطيني. وف�صالً عن  �ل�صعب  ميلكها 

.
57

ر��صي ميلكها �أ�صخا�س �أو عائالت ملكية �صخ�صية 40% من هذه �الأ
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�صادق    2006 �صنة   ففي  و�لقد�س،  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  على  فقط  �ال�صتيطان  يقت�رس  وال 

�مل�رسوع  هذ�  يق�صي  حيث  �لنقب،  يف  ��صتيطاين  م�رسوع  �إقامة  على  �رس�ئيلي  �الإ �لُقطري  �ملجل�س 

�صافة  باإقامة 30 م�صتوطنة وزيادة عدد �ل�صكان يف �لنقب من 535 �ألف ن�صمة �إىل 900 �ألف ن�صمة، باالإ

 .
58

�صل �إىل �صكان �لنقب �لعرب ر��صي �ل�صا�صعة �لتي تعود يف �الأ �إىل ��صتغالل �الأ

�أن  �لفل�صطينية،  �لزر�عة  وز�رة  وكيل  �أكد  حيث  �لتهويد،  مل�صاريع  عر�صة  غو�ر  �الأ تز�ل  ال  كما 

عو�م  غو�ر خالل �الأ 200 مليون �صيكل لتطوير ودعم �ال�صتيطان �لزر�عي يف �الأ “�إ�رس�ئيل” ر�صدت 
ية ت�صوية  . وال تز�ل �ملخاوف قائمة من حماوالت �إ�رس�ئيلية ل�صمها يف حال فر�صها الأ

59
�لثالثة �ملقبلة

م�صتقبلية، �أو قيامها بان�صحاب �أحادي �جلانب وقد �رسح �خلبري �ملقد�صي خليل �لتوفكجي �أن �صم 

غو�ر يحقق لـ “�إ�رس�ئيل” خم�صة �أهد�ف هي: �الأ

�ل�صيطرة على حو�س �ملياه �جلويف �ل�رسقي.  .1

�لق�صاء على �إمكانية �إقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة.  .2

ردن. منع �لتو��صل �جلغر�يف بني �ل�صفة و�الأ  .3

�لق�صاء على �إمكانات �لتو�صع �لعمر�ين و�لزر�عي و�ل�صناعي.   .4

.
60

حرمان �لفل�صطينيني من �لو�صول للبحر �مليت  .5

على  �رس�ئيلية  �الإ �حلكومات  تعتمدها  �لتي  �ل�صيا�صة  هذه  �إن 

فهدم  عدة،  وجوه  تاأخذ  ميينية  �أو  ي�صارية  كانت  �صو�ء  �ختالفها 

مفاو�صات  ي  الأ حت�صباً  �لو�قع  �أر�س  على  ثابتة  حقائق  �إيجاد  �إىل  يهدف  �صيا�صي  كعمل  �لبيوت 

�رس�ئيلي  م�صتقبلية قد تبحث فيها مو�صوعات �حلل �لنهائي؛ وعلى ذلك تقوم �صلطات �الحتالل �الإ

بهدم �لبيوت �ملحاذية للطرق �اللتفافية �لتي ت�صقها “�إ�رس�ئيل” و�ملخ�ص�صة للم�صتوطنني و�جلي�س، 

�صافة �إىل  كما تهدم �لبيوت �لقريبة من �مل�صتوطنات العتبار�ت كثرية منها تو�صيع �مل�صتوطنات، باالإ

ي  الأ ��صتباقاً  وذلك  م�صتقبالً،  بها  �الحتفاظ  “�إ�رس�ئيل” يف  ترغب  �لتي  �مل�صاحات  من  �لبيوت  هدم 

مطالبة فل�صطينية بها يف �ملفاو�صات على �عتبار �أنها ماأهولة بالفل�صطينيني.

�رس�ئيلي كو�صيلة ردع و�صغط على  �أما هدم �لبيوت كعملية �نتقامية فقد مار�صها �الحتالل �الإ

2001 وحتى نهاية كانون �لثاين/  �أكتوبر  ول/  �ملقاومة �لفل�صطينية، ففي �لفرتة ما بني ت�رسين �الأ

�الحتالل  �صلطات  �تبعت   2006 �صنة  ويف   .
61

�لعقاب لغر�س  بيتاً   668 �إ�رس�ئيل  هدمت   ،2005 يناير 

�أ�صلوباً جديد�ً يف �إبالغ �أ�صحاب �ملنازل �ملر�د هدمها وذلك عرب �الت�صال بهم هاتفياً و�إبالغهم بوجوب 

�ملقاومة  قامت  �أن  �إىل  ذلك  على  �حلال  و��صتمر  �جلوي،  للق�صف  �صيتعر�س  نه  الأ منازلهم،  �إخالء 

�لفل�صطينية بو�صع �لدروع �لب�رسية حلماية �ملنازل؛ حيث كان �أهايل �ملنطقة يتجمعون على �أ�صطح 

�ملنازل �ملر�د هدمها. 

ر�ش واملقد�سات االأ
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2006التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

260

وعلى �لرغم من �أن هناك 401,867 �أ�رسة فل�صطينية حتتاج �إىل بناء وحد�ت �صكنية �إ�صافية خالل 

�لعقد �لقادم، وعلى �لرغم من �صعف �لقدرة �ملادية لدى جموع �ل�صعب �لفل�صطيني لبناء هذه �مل�صاكن؛ 

حيث �إن 29% فقط من جمموع �ملحتاجني �إىل م�صاكن لديهم �لقدرة �ملادية على �لبناء، �إال �أن �صيا�صة 

ح�صاء �لفل�صطيني فاإن هناك  �رس�ئيلية ال تز�ل م�صتمرة، فح�صب بيانات �جلهاز �ملركزي لالإ �لهدم �الإ

 2000/9/28 من  �لفرتة  خالل  �جلزئي  �أو  �لكلي  للهدم  م�صكنها  تعر�س  فل�صطينية  �أ�رسة   29,314

.
62

وحتى 2006/6/15، منها 317 �أ�رسة يف �ل�صفة �لغربية، و28,997 �أ�رسة يف قطاع غزة

فل�صطينياً  160 منزالً  �رس�ئيلي  �الإ �آليات �الحتالل  �أريج فقد هدمت  �إح�صائيات معهد   وح�صب 

فقد�نهم  ماأوى وت�صبب يف  500 �صخ�س بال  �أكرث من  2006، مما خلَّف  �صنة  وحمالً جتارياً خالل 

نابل�س، وقلقيلية، و�خلليل،  �لهدم يف حمافظات  كرب من  �الأ �لعدد  �أي�صاً. وقد تركز  مل�صادر رزقهم 

 .
63

�صافة �إىل هدم ما يزيد عن 200 منزٍل يف قطاع غزة وبيت حلم و�لقد�س، هذ� باالإ

�رس�ئيلي بهدم  ر��صي يف �لقد�س فقد قامت �صلطات �الحتالل �الإ وبح�صب تقارير مركز �أبحاث �الأ

من  78 م�صكناً يف حمافظة �لقد�س خالل �صنة 2006. كما كان ن�صيب منطقة بيت حنينا حو�يل %40 

�إجمايل �لهدم، يعقبها جبل �ملكرب بحو�يل 14% من جمموع �لهدم. �أما جممل ما ُهدم يف �لفرتة �لو�قعة 

.
فهو 622 م�صكناً منها 120 يف �صنة 642005 بني 2005-2000 

لالنتهاكات  م�رسحاً   2006 �لعام  كان 

�رس�ئيلية �ملتعددة بحق �ملدنيني �لفل�صطينيني  �الإ

�ل�صفة  حمافظات  جميع  يف  وممتلكاتهم 

�إ�رس�ئيلية  �أهد�ف  جل  الأ غزة  وقطاع  �لغربية 

ر��صي �لفل�صطينية �لزر�عية و�ملفتوحة من �أجل بناء جد�ر �لعزل  متعددة، كان �أهمها م�صادرة �الأ

ر��صي �مل�صادرة �صنة 2006 يف  �رس�ئيلية. وقد بلغ جمموع �الأ �لعن�رسي وتو�صيع �مل�صتوطنات �الإ

�لدخل  م�صدر  وتعترب  فل�صطينيني،  ملو�طنني  تعود  دومناً  �لغربية 7,313  �ل�صفة  حمافظات  جميع 

م�صادرة  �إىل  �صافة  باالإ هذ�  “�إ�رس�ئيل”،  د�خل  عملهم  ماكن  الأ فقد�نهم  بعد  منهم  للعديد  �لوحيد 

حمافظة  ويف   .
65

غزة قطاع  �صمال  يف  �لزر�عية  ر��صي  �الأ من  دومناً  �آالف  خم�صة  نحو  وجتريف 

 .
662006 1,556 دومناً وذلك حتى �صهر ت�رسين �لثاين/ نوفمرب  �لقد�س وحدها مت م�صادرة نحو 

ر��صي �لتي مت جتريفها منذ �ندالع �النتفا�صة يف  ح�صاء�ت �إىل �أن �إجمايل م�صاحة �الأ كما وت�صري �الإ

2006/9/28 وحتى 2006/7/31 قد بلغت 80,712 دومناً وذلك يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، كما 

�صجار �لتي �قتلعتها “�إ�رس�ئيل” مليوناً و357 �ألفاً و296 �صجرة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع  بلغ عدد �الأ

 .
67

غزة

را�سي الزراعية    خام�سًا: جتريف االأ

�ســجــار                 واقــتــالع االأ
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ركيزة  ي�صكل  �لذي  �لزر�عي،  �لقطاع  لت�صتهدف  �رس�ئيلية  �الإ �النتهاكات  نطاق  �ت�صع  وقد  هذ� 

�ملحا�صيل  وتدمري  �ملثمرة  �صجار  �الأ �قتالع  عملية  كانت  حيث  �لفل�صطيني،  �القت�صاد  يف  �أ�صا�صية 

2006. وتبعاً  �لعام  �لفل�صطيني يف  �ل�صعب  �لتي �صهدها  �رس�ئيلية،  �الإ �النتهاكات  �أ�صد  �لزر�عية من 

ح�صائية �أعدها معهد �أريج، تبني �أن ما جمموعه 20,300 �صجرة مثمرة مت �إما �قتالعها �أو جتريفها  الإ

�أو م�صادرتها خالل �لعام 2006، كان معظمها يف حمافظات �ل�صمال و�جلنوب مثل قلقيلية، ونابل�س، 

�رس�ئيلي تاأثري كبري على �لقطاع �لزر�عي، وخ�صو�صاً  وبيت حلم و�خلليل، وكان لهذ� �النتهاك �الإ

�أ�صا�صٍي  �لزيتون، و�لتي ت�صكل م�صدر دخل  �أ�صجار  �لتي مت �قتالعها هي من  �صجار  �أن معظم �الأ

�لزر�عية و�قتالع  ر��صي  �الأ �لناجمة عن م�صادرة  �ل�صلبية  ثار  �الآ �لفل�صطينية. وال تقت�رس  للعائلة 

�صجار �ملثمرة على قطاع �لزر�عة و�ملز�رعني فح�صب، و�إمنا يرتتب على ذلك �أ�رس�ر بيئية خطرية  �الأ

منها �رتفاع ن�صبة �لتلوث يف �لهو�ء، و�جنر�ف �لرتبة وزيادة ن�صبة �لت�صحر. 

�رس�ئيلي �أكرث من 1.6 مليون �صجرة،  ومنذ عام 1993 وحتى منت�صف 2004 �قتلع �الحتالل �الإ

�لزر�عية،  ر��صي  �الأ من  دومٍن  �ألف   77 حو�يل  وجرف  �مل�صاتل  من  �لكثري  دمر  �النتفا�صة  وخالل 

ر��صي  �رس�ئيلية �أكرث من 26% من �ملمتلكات �لزر�عية يف �الأ �رس�ر نتيجة �ملمار�صات �الإ وتعر�صت لالأ

�لفل�صطينية �ملحتلة، وقد بلغ جمموع �خل�صائر �ملبا�رسة وغري �ملبا�رسة للقطاع �لزر�عي منذ بد�ية 

مر �لذي �أدى �إىل تر�جع �إ�صهام �لزر�عة يف �لناجت  ن �أكرث من 1.3 مليار دوالر، �الأ �النتفا�صة وحتى �الآ

.
جمايل بن�صبة  68%55 �ملحلي �الإ

�لزر�عة  فيها  تعر�صت   ،2006 �صنة  من  يوماً   35 من  زمنية  لفرتة  منوذجاً  ناأخذ  �أن  وميكن 

�لزر�عي  �لقطاع  خ�صائر  فاإن  �لفل�صطينية،  �لزر�عة  لوز�رة  بيان  فح�صب  �رس�ئيلية،  �الإ لالعتد�ء�ت 

خالل �لفرتة من 2006/6/26 وحتى 2006/7/30، قد بلغت حو�يل 27 مليون دوالر، نتيجة تدمري 

�رس�ئيلي: �ملز�رع �ملختلفة. وقد �صمل �لتدمري �الإ

�صجار. �أكرث من �ألفي دومناً مزروعة باالأ  -

279 دومناً ودفيئات زر�عية.  -

1,391 دومناً مزروعة باخل�صار �ملك�صوفة.  -

169 دومناً حما�صيل حقلية.  -

14 خمزناً زر�عياً.  -

49,255 م طولياً من خطوط �ملياه.  -

21,590 م طولياً من �جلدر�ن.  -

35 بركة مياه.  -

22 بئر مياه مبلحقاتها.  -

.
69

2,529 دومناً من �صبكات مياه �لري  -
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و�لنقب  �لقد�س  يف  �لتهويد  م�صاريع  زيادة   2006 �صنة  خالل  “�إ�رس�ئيل”  تابعت 

�أو�صال  به  ع  لِتُقطِّ �لعن�رسي،  �لف�صل  جد�ر  بناء  وترية  من  ز�دت  كما  غو�ر،  و�الأ

�ل�صفة �لغربية ولتعزل �لفل�صطينيني يف جيوٍب متناثرة، ولتزيد من معاناة �ل�صعب �لفل�صطيني. كما 

بالقر�ر�ت و�ل�رسعية  ر�س، �صاربة بعر�س �حلائط  �الأ �ملزيد من �حلقائق على  ��صتمرت يف فر�س 

�لدولية وباالتفاقات �ملوقعة مع �ل�صلطة �لفل�صطينية. وهو ما يثبت �أن “�إ�رس�ئيل” ما�صية يف �صيا�صة 

�ملماطلة يف �ملفاو�صات، ملنع حتقيق �أي تقدم يف عملية �لت�صوية مع �لفل�صطينيني، وذلك ريثما ُتثبت 

�رس�ئيلي.  �حلدود �لنهائية للكيان �الإ

ر�س و�ملقد�صات، و��صتمر�ر  �صالمي يف �لدفاع عن �الأ ي دور للعاملني �لعربي و�الإ ويف ظل غياب الأ

�أي تغيري  �رس�ئيلية �صت�صهد  �ل�صيا�صة �الإ �أن  �رس�ئيلي، ال يبدو  مريكي للكيان �الإ �لغربي و�الأ �لدعم 

ل�صالح  ر��صي  �الأ م�صادرة  من  �ملزيد  ن�صهد  �أن  �ملتوقع  من  بل  و�ملقد�صات،  ر�س  �الأ جتاه  �إيجابي 

على  �العتد�ء�ت  من  و�ملزيد  ق�صى،  �الأ �مل�صجد  حتت  �حلفريات  من  و�ملزيد  و�مل�صتوطنات،  �جلد�ر 

�صالمية و�مل�صيحية. وقاف �الإ �الأ

خامتة 
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