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1.1

נפת נאבלוס :גיאוגרפיה ודמוגרפיה

נפת נאבלוס היא אחת מאחת עשרה הנפות המהוות את הגדה המערבית
הנמצאת בחלקה הצפוני -מזרחי .שטחה הכולל  1.5.6קילומטרים ריבועיים .על פי
נתוני הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה ,4.62 ,חיים בה כיום 024,14.
אזרחים פלסטינים .מאז שנכבשה בשנת  ,6612לפני  24שנים ,ממשיכה הנפה
לסבול מהתוקפנית הישראלית במטרה להשתלט על אדמות הפלסטינים בנפה ,כדי
להגביר את נוכחות ההתנחלויות והמתנחלים הישראלים על אדמותיה .המתקפה
כללה ועדיין כוללת הקמת התנחלויות ומאחזים ,מחנות צבאיים והפקעת רכוש
התושבים .המתקפות השונות גרמו להפסדים במגזר החקלאי בנפה( .מפה מס ')1

מפה מס' ( :)2נפת נאבלוס

1.1

נפת נאבלוס והסכמי אוסלו

באינתיפאדה הראשונה בשנת  6642הביע העם הפלסטיני כי רצונו להשתחרר מעול הכיבוש
והשגת פתרון צודק ובר-קיימה לבעיה הפלסטינית .בשנת  6666כינסו את וועידת מדריד על
בסיס העיקרון "שטחים תמורת שלום" ויישום החלטות מועצת הביטחון  424ו  ,004-הקוראות
לנסיגה ישראלית מלאה מהשטחים שנכבשו בשנת  .6612סבבים רבים של משא ומתן התקיימו
בין שני הצדדים הישראלי והפלסטיני בהם התמיד הצד הפלסטיני להדגיש את הצורך להפסיק
את ההתנחלויות כגורם העיקרי העומד נגד התקדמות המשא ומתן והשגת הסכם שלום.
באוסלו ,עיר הבירה של ממלכת נורווגיה ,התקיימו סבבים רבים של משא ומתן בין אש"פ
לממשלת ישראל כדי להגיע לשלום צודק ובר-קיימה ,ואשר הסתיימו בחתימה על "הסכם
העקרונות" ב 60-בספטמבר  .6660לאחר מכן נחתם "הסכם הביניים" שכלל נסיגת הצבא
הישראלי מאזורים שונים ,מרצועת עזה ואריחא (יריחו) .סוכם שתקופת הביניים תעמוד על חמש
שנים ותסתיים במאי  6666ובמסגרתה יגיעו לפתרון וליישוב המכשולים העיקריים כגון הגבולות,

1

ההתנחלויות ,הפליטים ,המים וסוגיית אל -קודס (ירושלים) .במסגרת הסכמי אוסלו (מאי )6662
נסוגו כוחות הכיבוש מכ 2.%-משטחה של רצועת עזה ומשטח מצומצם מאוד מנפת אריחא.

ב 44-בספטמבר  6665נחתם הסכם אוסלו ב' שמסגרתו סוכם על קיום בחירות
למועצה המחוקקת הפלסטינית וקביעת לוח זמנים לנסיגת הכוחות הישראליים
מהשטחים המאוכלסים בפלסטינים .בהתבסס על הסכמי אוסלו ב' הגדה
המערבית חולקה לשלושה אזורים:





שטח  ,Aכולל חלקים עיקריים מהערים הגדולות בגדה המערבית .שיהיה תחת משטר
ביטחוני ואזרחי של הרשות הפלסטינית (דבר שלא כובד מטעם ישראל עם הזמן).
שטח  ,Bכולל את מרבית השטחים העירוניים ,הכפריים וחלק ממחנות הפליטים
המאוכלסים בפלסטינים .שיהיה תחת שליטה אזרחית פלסטינית ולעומתה השליטה
הביטחונית תישאר בידי ישראל.
שטח  ,Cכול השטחים שמחוץ לשטחי  Bו .C-והוא כלל את כל ההתנחלויות הישראליות
ומרבית השטחים הפלסטיניים שאינם מאוכלסים או מאוכלסי חלקית .השליטה תשאר
בידי ישראל כפי שהייתה לפני סבבי המשא ומתן השונים.

לפיכך חולקו אדמות נפת נאבלוס לשלושה שטחים  B ,Aו .C-ישראל חלקה את אדמות הנפה
כדלקמן 660.264 :קילומטרים ריבועיים כשטח  Aומהווים  64.4%מכלל שטחה של הנפה,
 436.932קילומטרים ריבועיים כשטח  Bומהווים  %36.9מכלל שטחה של הנפה ,וחלק הארי
שנשאר מאדמות הנפה 461.692 ,קילומטרים ריבועיים המהווה  %21.9מכלל אדמות הנפה ,הוגדר
כשטח  Cונשאר תחת שליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית מלאה ,האוסרת על הבעלים הפלסטינים לדרוך
בהם או ליהנות מפירותיהם אלא באישור מטעם המנהל האזרחי הישראלי שבנפת נאבלוס .יש לציין שמרבית
השטחים שהוגדרו שטחי  Aהם השטחים החקלאיים הפתוחים המהווים מקורות הפרנסה ,המחיה והתפתחות
החברה הפלסטינית בנפה .טבלה מס'  1מראה את חלוקתה של נפת נאבלוס בשני המישורים ,האזרחי
והדמוגרפי לפי הסכם אסלו -הסכם הביניים משנת :1991
טבלה ( :)2החלוקה הגיאופוליטית של נפת נאבלוס
השטח (קילומטרים ריבועיים)
החלוקה
113.418
שטחA,

%
18.8

שטח B,

239.634

39.6

שטח C,

251.960

41.6

שמורת טבע

0

0

השטח הכולל

605.012

100
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מפה ( :)1החלוקה הגיאופוליטית בנפת נאבלוס

1.1

ההתנחלויות הישראליות בנפת נאבלוס

ישראל חידשה את מפעל ההתנחלויות בנפת נאבלוס מיד לאחר כיבוש השטחים
הפלסטיניים (הגדה המערבית (כולל מזרח ירושלים) ורצועת עזה) בשנת .6612
הפעילות הקולוניאלית על שטחה של נאבלוס לא הייתה מקרית או אקראית ,אלא
להפך ,יש לה מטרות ומתווה ברורים ,על מנת ליצור בשטח עובדות בלתי הפיכות
שלא ניתן יהיה לשנותן בעתיד ,שבסופו של דבר יובילו לערעור הנוכחות וההמשכיות
של החברה הפלסטינית באזור.
נפת נאבלוס היוותה את המטרה העיקרית והגדולה של מפעל ההתנחלות .ממשלת
ישראל הפקיעה את אדמות הפלסטינים לצורכי הקמת ההתנחלויות והרחבתן,
להקמת המאחזים השונים ,סלילת הכבישים העוקפים והקמת המחנות הצבאיים.
בנוסף להפקעת האדמות עקרה ממשלת ישראל עשרות אלפי עצי פרי והרסה מאות
בתים של התושבים בנפה לאורך כל שנות הכיבוש המתמשך זה  24שנים.
ההתנכלויות והמתקפות הישראליות השפיעו על כל הכפרים והערים של הנפה ללא
יוצא מן הכלל והמטרה הייתה ועודנה -המגזר החקלאי בפרט ונוכחות הפלסטינים
בכלל.
בתקופה שבין שנת  6662ועד חודש דצמבר  ,4.62הצליח המכון למחקרים
יישומיים )ARIJ( -לרשום ולתעד את ההתנכלויות והמתקפות הישראליות שבוצעו
נגד האדמות והרכוש בנפה .ישראל הפקיעה  02,46.דונמים בנפה לצרכים צבאיים
3

שונים .לפי הרישום של ( ,)ARIJעקרה ישראל יותר מ  41,...-עצי פרי השייכים
לתושבי הנפה .המתקפות הישראליות לא בוצעו על ידי זרועות צבא הכיבוש בלבד.
המתנחלים הקולוניאליים בנפה ,בניגוד לחוק הבינלאומי השתתפו גם הם במתקפות.
הם הרסו יותר מ 0..בתי מגורים בנפה ,זאת מלבד בתי המסחר ,המחסנים
והבתים המיועדים לצרכים חקלאיים .טבלה מס'  :4מראה את ההתנכלויות
והמתקפות הישראליות בנאבלוס בתקופה בין ינואר  4...ו:4.62 -

טבלה מס'  :1המתקפות הישראליות בנאבלוס
בתקופה בין ינואר  4...ו 4.62

שנת

השטחים
המופקעים העצים
העקורים
(דונם)

הבתים
הבתים
המאויימים
ההרוסים
בהריסה

2000

7134

8159

0

2

2001

4260

25360

6

0

2002

308

1350

30

3

2003

44

2725

84

3

2004

727

6165

35

5

2005

9730

4650

5

50

2006

4312

345

16

50

2007

1046

8060

17

3

2008

238

4220

1

8

2009

1989

5697

5

169

2010

864

2496

25

69

2011

659

7697

39

4

2012

3987

1493

17

33

2013

851

6933

7

30

2014

1141

790

24

23

ס"הכ

37290

86140

311

452
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באשר לבתי הפלסטינים שישראל הרסה (ועומדת להרוס) ,תמיד הקשתה ישראל את הליך
הנפקת התרי הבנייה לפלסטינים ,בעיקר בשטחי " "Cהנמצאים תחת שליטה ישראלית מלאה
(צבאית ומנהלית) .ברוב המקרים הבקשות להנפקת התרים נדחות .בכדי שהמנהל האזרחי
הישראלי יצדיק את דחייתן ,נטען בפני המבקשים הפלסטינים כי לא הצליחו לעמוד בתנאי
הבקשות במלואן .יש לציין שהמנהל אינו מציג ואינו מבהיר את תנאי הנפקת התרי הבנייה
למבקשים הפלסטינים .זאת מדיניות צבאית קבועה בכדי שהפלסטינים לא יוכלו להנפיק התרי
בנייה אלא במקומות שאין למנהל אינטרס ממשי ישיר.
לאמיתו של דבר ,גידול האוכלסייה בשטחי " "Cהוא שמאלץ את הפלסטינים לבנות ללא
היתרי בנייה הנחוצים מהמנהל האזרחי הישראלי ,דבר המביא את שלטונות הכיבוש הישראלי
למהר ולהוציא צווים צבאיים להפסקת הבנייה והעבודה באזורים אלה .הצווים האלה מהווים
את הצעד הראשון להוצאת צווי הריסה ממשיים ,ובכך להביא לעקירתם של מאות משפחות
פלסטיניות משטחי " ,"Cהמהווים כ  25%-מכלל השטח של הנפה .לפיכך ,שלטון הכיבוש
הישראלי מגשים את מטרתו הסופית -פינוי הפלסטינים ממקומות מגוריהם באזורים אלה
וסיפוחם לגבולות מדינת ישראל להרחבת התנחלויות.

 2.1ההתנחלויות והמאחזים הישראליים בנפת נאבלוס
מאז הכיבוש ביוני  6612נמצאת נפת נאבלוס תחת סבבים שונים של הפקעת אדמות לצורכי
התנחלות שונים ומשונים .עד היום הצליחה ישראל להקים שתים עשרה התנחלויות ישראליות
לא חוקיות שמתגוררים בהן יותר משלושה עשר אלפי מתנחלים .ההתנחלויות הוקמו על שטח של 12946
דונמים ( 12.9קילומטרים ריבועיים) ,המהווים  %4.6משטחה הכולל של הנפה .טבלה מס'  0מפרטת
את הנתונים על ההתנחלויות הישראליות בנפת נאבלוס:

מס'

5

טבלה מס  :1ההתנחלויות הישראליות בנפת נאבלוס
שטח מגורים
מספר
תאריך
()1122
המתנחלים
שם ההתנחלות
ההקמה
)
1122
(
(דונם)

תוכנית המתאר
להתנחלות (דונם)

.1

ברכה

1982

1296

986

411

.4

אלון מורה

1979

1666

1377

3686

.3

איתמר

1984

1111

3564

8453

.2

מכורה

1973

139

927

1017

.6

יצהר

1983

1129

1354

1539

.9

עלי

1984

3466

3318

3835

.2

גיתית

1973

316

1188

2314

.1

חומש

1980

--

1014

1032

.6

163

1984

170

558

מגדלים
מצפה רחל
(שבות רחל)

1992

922

1229

.11

שילה

1978

4222

1613

.14

שבי שומרון

1977

264

889

816

21,121

17,629

28,093

.12

השטח הכולל

4432
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 2.1.2תוכניות המתאר של ההתנחלויות הישראליות בנפת נאבלוס
מאז כיבוש האדמות הפלסטיניות ביוני  1991השקיעו ממשלות ישראל השונות לדורותיהן משאבים כבירים
להקמת ולהרחבת ההתנחלויות הלא-חוקיות והפקעת שטחים נרחבים מאדמות הפלסטינים לאותה מטרה.
כתוצאה של אותה מדיניות מתגוררים כיום יותר מ 222،222-מתנחלים ישראלים ב 199 -התנחלויות
ישראליות שונות לאורכה ורוחבה של הגדה המערבית הכבושה ,זאת בנוסף לעוד  434מאחזים בלתי חוקיים
שונים בגדה המערבית ובאל -קודס.

בשנת  ,6666הוציא המנהל האזרחי הישראלי בגדה המערבית הכבושה ,תוכניות מתאר של
ההתנחלויות הישראליות ,אשר כללו גם את אל -קודס .תוכניות אלו כללו שטחים עתידיים
להרחבת ההתנחלויות הקיימות שהוקמו עד אותה שנה .6666 ,השטחים הכוללים שהיו בתוכניות
המתאר של המנהל האזרחי היו ( 486.1קמ"ר ,המהווים  4.1%משטחה הכולל של הגדה
המערבית) ,השטחים האלה שיועדו להרחבת ההתנחלויות הקיימות והקמת חדשות ,היוו באותה
תקופה כ 2..%-יותר משטחן הכולל של ההתנחלויות הקיימות עד ( 6666שטחן היה  16קמ"ר,
המהווה  6.4%מהשטח הכולל של הגדה המערבית).
כיום מגיע השטח הכולל של ההתנחלויות בתוכניות המתאר ל 46429 -דונמים ( 46.3קמ"ר) ומהווים
 4..%משטחן של ההתנחלויות הקיימות בנפת נאבלוס וזאת במטרה להרחיב את אותן
התנחלויות ולהקים חדשות.

 2.1.1המאחזים הלא חוקיים בנפת נאבלוס
בין השנים  1999ו 5111-הצליחה ישראל בהקמת  34מאחזים חדשים שהם מעין בסיס להתנחלויות חדשות
שיורחבו עם הזמן .המאחזים האלה הוקמו על ידי קבוצות מתנחלים שונות ובהסכמה שבשתיקה מצד הרשויות
הישראליות המוסמכות במנהל האזרחי ,הצבא וממשלת ישראל .המתנחלים הראשונים נהגו להעביר קרוואנים
וציוד כבד ולהניח אותם על אדמות פלסטיניות שתפסו שלא כחוק .הקמת מאחזים "בלתי חוקיים" אלה אינה
אקראית או לא מתוכננת .הקמת המאחזים חושפת את התוכנית האמיתית של ממשלת ישראל -הקמת
התנחלויות חדשות .את רעיון המאחזים הגה אריאל שרון בשנת  1991כשהיה שר החקלאות בממשלתו של
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נתניהו .שרון קרא למתנחלים להשתלט על הגבעות במטרה לא להחזיר אותן אדמות לפלסטינים בכל הסכם
פשרה בעתיד .ממשלות ישראל השונות נמנעות עד היום מלהכשיר בחוק את המאחזים אך בפועל מאז
שאריאל שרון עלה לשלטון ב 4..6-היא מעניקה להם לגיטימציה ביטחונית המתבטאת בשמירה
עליהם ומתן שירותי מים ,חשמל וכבישים "זמניים" ,המהווים מעין חמצן לעצם קיומם .לכן
המאחזים השונים ממשיכים להתרחב ומספרם ממשיך לגדול במטרה לא להחזיר אדמות לפלסטינים בעתיד
ולהקשות על חייהם היומיומיים .טבלה מס' ( )3מראה לנו את המאחזים הלא חוקים שהוקמו בנפת נאבלוס:
טבלה מס'  :1המאחזים הלא-חוקיים בנפת שכם
מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

מצפה יוסף
מצפה רחבעם ,שבי שומרון
מערב

פברואר 1996 - 4221

נוף הרים

פברואר 1996 - 4221

הנקודה
גבעה 161

פברואר 1996 - 4221

גבעה 214

פברואר 1996 - 4221
פברואר 1996 - 4221

גבעת עולם
גבעה 139

פברואר 1996 - 4221

ברכה א'

פברואר 1996 - 4221

שלהבת ,יצהר מזרח
יצהר דרום
גבעה 246

ברכה

פברואר 1996 - 4221
פברואר 1996 -4221

יצהר

פברואר 1996 - 4221
פברואר 1996 - 4221

קטע היובל
פלגי מים (ח'רבת שונאا)

פברואר 1996 - 4221

איש קודש

פברואר 1996 - 4221

אחיא
אחוזת שלהבת – אל-
מזרעה

שבי שומרון

פברואר 1996 - 4221

פברואר 1996 - 4221
פברואר 1996 - 4221
פברואר 1996 - 4221

בני יעקב
משק סקלי  -גבעה 264

פברואר 1996 - 4221

20

גבעה 222

פברואר 1996 - 4221

21

להבית יצהר

פברואר 1996 - 4221

22

אלון מורה דרום

יוני 2002-4..0

23

קידר -עדי עד צפון

יוני 2002- 4223

19

7

שם המאז

תאריך הקמה
2007

התנחלות
המקור

יצהר
אלון מורה

24

גבעת אריאל

יוני 2002- 4223
פברואר  - 4221נובמבר

25
49
22
21

איתמר ,דרום -מזרח
עלי – השכונה הדרומית-
מזרחית
עלי מערב
עלי מערב ,ליד התנחלות
עלי

46

חוות גלעד

32

אלון מורה דרום

31

איתמר צפון – אתר בנייה

34

גבעה 221

33

הקרון

32

הקרון (דרומית לאלי)

36

הבית האדום

39

יצהר דרום -מצפה יצהר

32

אלון מורה צפון

31

גיתית מזרח

36

מכורה דרום

42

אלון מורה דרום

41

איתמר צפון

4224

איתמר

לא ידוע

עלי

לא ידיע

עלי

לא ידוע
פברואר - 4221נובמבר

עלי

4224

פברואר  - 4221נובמבר
4224

אלון מורה

פברואר  - 4221נובמבר
4224

איתמר

פברואר  – 4221נובמבר
4224
פברואר  – 4221נובמבר
4224

פברואר  - 4221נובמבר
4224

אלי

פברואר  - 4221נובמבר
4224
פברואר  - 4221נובמבר
4224

יצהר

شباط  - 4221تشرين الثاني
4224

אלון מורה

פברואר  -4221נובמבר
4224

גיתית

פברואר  - 4221נובמבר
4224

מכורה

פברואר  - 4221נובמבר
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4224
פברואר  - 4221נובמבר

אלון מורה
איתמר

4224
פברואר  - 4221נובמבר
44

ברכה דרום – עין חורון

43

הבית האדום

4224

ברכה

פברואר  - 4221נובמבר
4224

המקור :יחידת הנתונים הגיאוגרפיים ,אריג' 1121

מפה מס' ( :)1ההתנחלויות והמאחזים הישראליים בנפת נאבלוס

 2.1תוכניות ההתנחלות בנפת נאבלוס
 2.1.2ההתנחלויות הישראליות בעלות עדיפות לאומית בנפת נאבלוס
בדצמבר  ,5119אישר הקבינט המדיני ישראלי את התוכנית החדשה שהועלתה על ידי ראש
ממשלת ישראל בנימין נתניהו ,למתן שורה של הקלות והטבות בחקלאות ,בתעשייה ,בדיור
ובחינוך ,פיתוח ומחקר לאזורים הנחשבים בעלי עדיפות לאומית .התקציבים אושרו לטובת
 111ישובים ישראליים ,מהם  91התנחלויות ישראליות בגדה המערבית הכבושה .התקציב
הכולל עבור תוכנית זו הגיע לכ  5-מיליארד שקל ,מתוכו  111מיליון שקלים למתנחלים
המתגוררים בהתנחלויות הישראליות בשטחים הפלסטיניים הכבושים .התוכנית כללה את כל
ההתנחלויות הישראליות הלא חוקיות בנפת שכם ,כלומר :ברכה ,איתמר ,מעלה לבונה ,יצהר,
גיתית ,מגדלים ,חמרה ,רחלים ,שבי שומרון ,עלי ,אלון מורה ,כפר תפוח ,שילה ומצפה רחל.
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מן הראוי לציין כי בתקופה שבה ממשלת ישראל מתאמצת להגביר את הבנייה בהתנחלויות
הישראליות בשטחים הפלסטינים הכבושים ,באמצעות ההיענות לכל הצרכים הנדרשים כדי
למשוך יותר ויותר מהגרים יהודים על מנת לעבות ,לגור ולעבוד בהתנחלויות ובמאחזים הלא-
חוקיים ,היא אינה מהססת לעקור פלסטינים מהאזור ומתעלמת ממכשולי הפיתוח והבנייה שהיא
יצרה והטילה על הפלסטינים בשטחים הכבושים .ישראל ממשיכה להתעלם מסוגיית זכות
השיבה של הפליטים הפלסטינים שנעקרו על ידה במלחמת יוני  , 6612מסרבת להחזירם
לבתיהם שנעקרו מהם ,מתכחשת לזכותם לחזור לבתיהם ,וממשיכה ולהמשיך לשחק במצב
הדמוגרפי באזור לטובת השאיפות הקולוניאליות שלה.

 2.6נפת נאבלוס ואזור החיץ המזרחי
התוכנית הישראלית להפריד את אזורי הבקעה משאר נפות הגדה המערבית החלו עוד עם
הכיבוש הישראלי של הגדה המערבית כולל אל -קודס ורצועת עזה (ביוני  ,1991לנפה הייתה
ההתייחסות שונה מלשאר נפות השטחים שנכבשו .על הנפה שנשלטה על ידי הצבא הישראלי
הוחלו חוקים ישראליים מיוחדים .בנוסף לכך חלקים נרחבים מהנפה הוכרזו שטחים צבאיים
סגורים .ישראל הפקיעה שטחים נרחבים והקימה עליהם מחנות צבאיים והתנחלויות לא-
חוקיות .למטרה זאת ישראל השתמשה בחוק נכסי הנפקדים  1911שנועד להפקיע ולהשתלט
על קרקעות הפלסטינים שהיא עקרה וגרשה אל מחוץ למולדת.
ביוני  4..4החלה ישראל בתוכנית הפרדה חד-צדדית בין שטחה של מדינת ישראל והשטחים
הפלסטינים הכבושים ויצרה אזור חיץ בחלקה המערבי של של הגדה המערבית המשתרע
מצפונה ועד לדרומה .כך היא גזלה מרבית האדמות המיועדות לחקלאות ,הפכה את הישובים
הפלסטינים המאוכלסים למובלעות ומכרסמת באינטגרציה הגיאוגרפית והחברתית של הישובים
והאוכלוסייה הפלסטינית .היא ספחה את ההתנחלויות ושלטה במקורות הטבע הנחוצים לקיום
ולהתפתחות החברה הפלסטינית .ישראל הקימה עוד אזור חיץ בשטחה המזרחי של הגדה
הערבית לאורך בקעת הירדן באמצעות שליטת הצבא הישראלי בכל הדרכים והמעברים

המוליכים אל מזרחה של הגדה .תוכנית זאת החמירה עוד יותר את סבלה של האוכלוסייה
הפלסטינית באזור והגבילה את ניידות האנשים והתוצרת החקלאית שלהם מקור פרנסתם
הכמעט -יחיד.
אזור ההתנחלויות הישראליות באזור בקעת הירדן (אזור החיץ המזרחי) משתרע מהתנחלות מכולה צפונה ועד
להתנחלות מצפה שלם ,בדרום בגדה המערבית של ים המלח .יש לציין שממשלות ישראל השונות לדורותין
עודדו את הישראלים להתנחל באזור המזרחי של הגדה המערבית (אזור החיץ המזרחי) תוך מתן תמריצים
כספיים והקלות במסים ובאגרות השונות בדיור וחינוך .ישראל עודדה ותמכה בנסיונות המתנחלים לעבד את
האדמות שהשתלטו עליהן שלא כדין .היא עודדה את התוכנית "עוד דונם ועוד דונם" בכדי ליצור מצב בלי
הפיך.
שטחו הכולל של אזור החיץ המזרחי  6112קמ"ר המהווה  46.2%משטחה של הגדה המערבית
הכבושה ,ממנו  654.קמ"ר תחת שליטה ביטחונית ישראלית מלאה ומהווה  44%משטחה
הכולל של הגדה המערבית ( 5116קמ"ר) .ישראל שולטת באזור באמצעות המחסומים הצבאיים
שהקימה בכניסות הראשיות המחברות את אזור החיץ המזרחי לשאר נפות הגדה המערבית.
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החלק המזרחי של נפת נאבלוס נמצא באזור החיץ המזרחי .שטחו של חלק זה  6.0.4קמ"ר
ומהווה  62.6%מהשטח הכולל של הנפה .יש לציין כי מרבית שטחו של אזור החיץ הזה הוכרז כשטח
צבאי סגור מטעם ממשלת ישראל עם כיבוש הגדה המערבית ביוני  .1991לכן דחו ממשלות ישראל
לדורותיהן את תוכניות הפלסטינים ומוסדותיהם לפתח אותו ,דבר שמנע מהפלסטינים להגיע אליו .מפה מס'
(:)3

מפה מס' ( :)1החלק המזרחי של נפת נאבלוס בתוך אזור החיץ המזרחי

 2.6.2המתקפה על הישובים הפלסטיניים באזור החיץ המזרחי שבנפת נאבלוס
לאחר כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה ביוני  ,6612שמה ממשלת ישראל לה למטרה את
האזור המזרחי של הגדה המערבית תוך הכרזת חלקים נרחבים ממנו שטח צבאי סגור ,על מנת
לעצור את פיתוח האזור במישורים הדמוגרפיים והכלכליים ועקירת הפלסטינים ממקומות מגוריהם
באזור והקמת ההתחלויות ,בכדי להגביר את אחיזתה בשטחים הכבושים .מדיניות זו הוותה מעין מכשול
וחסם בפני פיתוח הישובים הפלסטיניים באזור החיץ הנידון בגלל איסור הבנייה ,אלא באישור
מטעם המנהל האזרחי הישראלי ,המסרב לתת התרי בנייה ואישורים שונים למלאכת הפיתוח.
כמו כן ,ישראל נצלה לרעה את המקורות הטבעיים באזור כגון האדמות החקלאיות ומקורות
המים לטובת ההתנחלויות הישראליות הסמוכות וזאת במטרה ללחוץ על הפלסטינים ולהביא
לעקירתם מהאזור.
במסגרת המתקפות וההתנכלויות לישובים הפלסטיניים מצידן של רשיות הכיבוש הישראלי
בטענה למנוע את בניית הבתים הלא חוקיים ,הרסה ישראל מאות בתים בכפרים :ח'רבת א-טויל,
הכפר עקרבא ,כפר דומא ,ח'רבת תל אל-ח'שבה ,פרוש בית דג'ן ,אל -רוג'מאן ,אל -עקרבאויה
ובית פוריכ .ישובים אלה נמצאים תחת מתקפה מתמדת המיועדת להביא לעקירת תושביהם כי
הם נמצאים בשטח " "Cהנשלט כליל על ידי ישראל.
ישראל משתמשת בכל האמצעים הנמצאים ברשותה על מנת לגזול ולהפקיע שטחים נרחבים
מהאדמה הפלסטינית הכבושה כדי להביא בכך למימוש שלטונה באופן מוחלט באזור החיץ
המזרחי .ישראל מודעת לכך שהאזור הזה חשוב מאד באסטרטגיה שלה ,מחד ,הוא מהווה מגן
לגבולותיה מול ירדן ,ומאידך ,היא מכתיבה עובדות בשטח לטווח ארוך ביותר בצד הפלסטיני ,על
מנת שהנסיגה מחלק זה תהיה כמעט בלתי אפשרית .לכן היא פועלת בשיטתיות ובהתמדה
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להשתלט כליל על האזור באמצעות הקמת התנחלויות חדשות והרחבתן ,וכן ,הקמת מאחזים
ומחנות צבאיים .כך היא בטוחה ששליטתה באזור תאריך שנים ארוכות ככל האפשר.

 2.1המעברים הקולוניאליים בנפת נאבלוס
תוכניות ישראל להשתלט על הגדה המערבית לא מסתפקות ,כנראה ,ב 14%-משטחה
שהפקיעה לטובת גדר (חומת) ההפרדה הגזענית ,ובידוד  59%משטחה המהווים (1993
קמ"ר) מהצד המזרחי של הגדה (אזור בקעת הירדן) .היא ממשיכה לחדור לתוך שטחי הגדה
שנשארו על מנת ליצור רצף גיאוגרפי בין שני האזורים באמצעות מעברים קולוניאליים .בו
זמנית היא פועלת להפיכת הגדה המערבית לשלוש מובלעות מנותקות מהמשכיות גיאוגרפית
כלשהי .האזורים המבודדים כוללים :האזור הצפוני (כולל את ארבע הנפות ג'נין ,נאבלוס,
טול-כרם וקלקיליה) ,האזור האמצעי (כולל שתי הנפות ראמאללה ואריחא) ,והדרומי (כולל
שתי הנפות בית לחם ואל-ח'ליל (חברון) .בכל מה שנוגע לאל-קודס ,ישראל לא כללה אותה
בשום תוכנית והיא מתיחסת אליה בנפרד מסיבות אזוריות ופוליטיות .המעברים משתלטים על
 651.6קמ"ר משטחה הכולל של נפת נאבלוס.
ההתנחלויות הישראליות הנמצאות באזור המעברים הקולוניאליים הן ההתנחלויות שישראל
מתכוונת להשאירן בשליטתה במסגרת הסכם שלום כלשהו עם הפלסטינים .אפילו אם יש
לישראל את הכוונה לפנות עוד התנחלויות בדומה לפינוי שעשתה בשנת  ,4..5היא אינה
מתכוונת לפנות את ההתנחלויות באזורי המעברים הקולוניאליים .מחד גיסא ,מעברים אלה
נותנים לישראל גישה חופשית להגיע ל 04-התנחלויות הנמצאות באזור בקעת הירדן ,שמספר
מתנחליהן עולה על שלושה עשר אלפי מתנחלים .ומאידך גיסא ,מקנה לה שלטון מלא על
גבולותיה המזרחיים עם ירדן המוכרים בינלאומית ,או למנוע כל מתקפה שתבוא ממזרח!
המעברים מאפשרים למתנחלים הישראלים באזור גישה ישירה ובטוחה למדינת ישראל .החמור
מכל ,ההתנחלויות והמאחזים באזורי המעברים יזרימו כוחות שונים למפעל הקולוניאלי הישראלי
בהווה ובעתיד .המצב פועל להרס החלום הפלסטיני של הקמת מדינה עצמאית עם רצף
גיאוגרפי -דמוגרפי .מדינה השייכת לעם הפלסטיני לבדו.
יש בנפת נאבלוס שש התנחלויות מסך שתים עשרה ההתנחלויות הנמצאות באזור המעברים
הקולוניאליים :ברכה ,איתמר ,יצהר ,שילה ,עלי ומצפה רחל .שטחן הכולל של אותן התנחליויות
מהווה  2.1%מהשטח הכולל של אזור המעברים הקולוניאליים ומיושבים בהם יותר מעשרת
אלפים מתנחלים .מפה מס' (:)5
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מפה מס' ( :)2המעברים הקולוניאליים בנםת נאבלוס

 2.1המחסומים הצבאיים והכבישים העוקפים בנפת נאבלוס

 2.1.2המכשולים הצבאיים בנפת נאבלוס

המכשולים הצבאיים נחשבים למתכון של צבא הכיבוש בגדה המערבית ורצועת
עזה ,למניעת ניידות חופשית של פלסטינים .הצבא החל את מדיניות המכשולים
עם פרוץ האינתיפאדה הפלסטינית בספטמבר  ,4...בה הגביר את המחסומים
הצבאיים שהיו קיימים קודם .בזאת הגיעו סוגי ומספר המכשולים השונים והמשונים
לרמה שפלסטינים לא הכירו קודם .המכשולים היו קשים מנשוא.
יתר על כן ,המחסומים הצבאיים מהווים מוקדים להתנכלויות ,עינויים והפרת זכויות האדם הבסיסיות של כל
מרכיבי העם הפלסטיני :תלמידים ,מורים ,חולים ,צוותות רפואיים ושאר העוברים בהם .ההתנכלויות כוללות
מכות ,השפלות ,הפשטת העוברים במחסום ,גברים ונשים כאחד מבגדיהם ,עצירתם במשך שעות ארוכות תחת
השמש החמה או במזג האוויר הקר לפני שהחיילים מאפשרים להם לעבור במחסומים.
מדיניות צבא הכיבוש והתנהגות חייליו המוצבים במחסומים גורמים נזק לחברה הפלסטינית .הם
גורמים לקרעים במרקם החברתי -ההומניטארי  ,לניתוק כלכלי בין האזורים השונים ,לעליה
ברמת האבטלה ,להגירה פנימית בין הנפות מהכפרים והמחנות לערים ולשיבוש חיי היומיום.
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בנוסף לכך הצבא מונע מהצוותים הרפואיים ,רוב הזמן ,מלעבור במחסומים ולהגיע לבתי
החולים ,למרפאות ולחולים המשוועים לעזרה מידית .לא פעם וכתוצאה ממניעת החולים לעבור
באמבולנס וברכבים פרטיים ,הועברו נזקקים על כסאות גלגלים או חמורים .חולים מתו ,הרות
הפילו או ילדו במחסומים כתוצאה של אותה מדיניות .הצבא מגביל את תקופת המעבר
במחסומים .הוא מרשה לתושבים הפלסטינים לעבור במועדים שהוא מאלתר ,ולא במועדים
קבועים ,על מנת להקשות עליהם.
המצב בנפת נאבלוס אינו שונה מהמצב בשאר הנפות בגדה המערבית הכבושה .הנפה מוקפת
בכל סוגי המחסומים והמיכשולים הקולוניאליים המגבילים את תנועת הפלסטינים בתוך הנפה
ומחוצה לה .חלק מהמכשולים עשוי מביטון וחלקם האחר מעפר או שערי ברזל .מספרם ,מאז
פרוץ האינתיפאדה בשנת  ,4...מגיע ל 14-מחסומים המגבילים תנועתם של יותר מ 024-אלף
פלסטינים ולהקפאת פיתוח החקלאות ,הכלכלה ,הבנייה והחינוך בנפה.
טבלה מס'  :1המחסומים הצבאיים בנפת נאבלוס
סוג המחסום

מסםר המחסומים
3

מחסום קבוע

46

מחסום עפר

12

מחסום בטון

14

שער ברזל

1

מחסום נייד

94

סך הכל

המקור :יחידת הנתונים הגיאוגרפיים ,אריג' 1121
מפה מספר ( :)6המחסומים הצבאיים בנפת נאבלוס
איפה המפה? رجاء أضف هنا خارطة حواجز الجيش

 2.1.1הכבישם העוקפים בנפת נאבלוס
המושג "כבישים עוקפים" התחיל להופיע בתקופת הקמות ההתנחלויות באמצע
שנות ה 2.-למאה הקודמת ,הם מצביעים על הכבישים שהישראלים סללו
בשטחים הכבושים בכדי לחבר את ההתנחלויות בתוך הגדה המערבית הכבושה
ומדינת ישראל .עם הזמן המשיכה ישראל והגבירה סלילת הכבישים העוקפים
במטרה לשנות עובדות בשטח ולהביא לשינוי תוצאות המשא ומתן עם הפלסטינים
ולמנוע הקמת מדינה פלסיטינית עם רצף טריטוריאלי היכולה להתקיים בלי
מכשולים .מאז כיבוש הגדה המערבית ביוני  6612הספיקה ישראל לסלול יותר מ-
 44.ק"מ כבישים עוקפים להקל על חיבור ההתנחלויות הבלתי חוקיות .היא סללה
 606ק"מ בנפת נאבלוס .האורך הזה מהווה קרוב ל 61%-מהכבישים העוקפים
בגדה המערבית בכללותה .לפי הסכמי אוסלו הרשתה ישראל לאוכלסייה הפלסטינית
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להשתמש באותם כבישים .אך עם פרוץ האינתיפאדה ב 0.-לספטמבר  ,4...אסרה ישראל על
הפלסטינים לחזור ולהשתמש בהם מ"סיבות ביטחוניות" .יש להבהיר כי סלילת הכבישים
העוקפים עצרה את פיתוח הישובים הפלסטינים בגדה המערבית כי הם מנעו גישה חופשית
לאדמות שטרם הופקעו ולשאר אזורי הגדה המערבית הכבושה .מפה מס' (:)12
מפה מס ( :)21הכבישים העוקפים בתוך ומסביב לנפת נאבלוס
أضف هنا خارطة الشوارع االلتفافية

 2.1הצווים הצבאיים בנפת נאבלוס
ישראל נסתה רבות להתנער מעצם קיומה ככוח כיבוש בגדה המערבית בטענה
שהיא כוח מנהלי בשטחים הכבושים .לכן פעלה להוצאת צווים צבאיים להכשרת
ולמתן לגיטימציה לפעילות ההתנחלות הקולוניאלית .היא השתמשה בטיעון
"לצרכים צבאיים" בכדי להפר את החוק הבינלאומי והחלטת מועצת הביטחון .מאז
הסכמי אוסלו משנת  6660הספיקה ישראל להוציא אלפי צווים צבאיים להקמת
והרחבת ההתנחלויות ,לסלילת הכבישים העוקפים ולבניית (חומת) גדר ההפרדה
הגזענית .נפת נאבלוס סבלה הכי קשה מהצווים הצבאיים בין שאר הנפות בגדה
המערבית הכבושה שלא היו מוכרות לאוכלסייה הרחבה .טבלה מס' ( )1מראה לנו
נתונים על אותם צווים:
טבלה מס  :6הצווים הישראליים להפקעת האדמות בנפת נאבלוס
מספר הצווים
הצבאיים

הנושא

סוג הצוו הצבאי ישראלי

110

---------

צווים להסקת הבנייה והעבודה

17

אזור צבאי סגור

הפקעה

16

מטרות צבאיות (הרחבת
התנחלות ,סלילת כביש..
וכו')

126

סך הכל

מאגר נתוני הצווים הצבאיים הישראליים– אריג' 1121
http://orders.arij.org
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 2.21מתקפות המתנחלים הישראלים על האדמות והרכוש בנפת נאבלוס
במלחמה המתמשכת על אדמות הפלסטינים בין המתנחלים ורשויות הכיבוש הישראלי ,מחד  ,לחברה
הפלסטינית ,מאידך ,עומדת הרשות השיפוטית לימין המתנחלים בכדי להקל את מלאכתם להשתלט על מרבית
אדמות הפלסטינים על מנת להקים מאחזים חדשים והרחבת ההתנחלויות הקיימות בצורה לא חוקית ולשנות
את המצב בשטח ולהפיכת המצב לבלתי הפיך ,כדי שימנע בעתיד הסדר מדיני כלשהו .כמו בשנים שקדמו,
התנכלויות המתנחלים ממשיכות ,מתגברות והופכות לקשות וחמורות יותר .הן פוגעות ברכושם ובפלסטינים
בכל מישורי החיים .יש לציין שהתנכלויות המתנחלים בעשור הקודם שהיו קשות בעוצמתן הפכו
לאחרונה למתקפות מאורגנות על מנת להביא להפחדת הפלסטינים ,לסיכון חייהם ולעקירתם .במשך 31
שנות הכיבוש של השטחים הפלסטינים ,עמלו המתנחלים במלאכת ההשתלטות על אדמות הפלסטינים בצורה
מאורגת ושיטתית ובלתי חוקית .הם השתלטו של שטחים נרחבים המאכלסים יותר מ 111-אלף מתנחלים
המשתכנים ב 661-התנחלויות שונות ו 402-מאחזים לא חוקיים בגדה המערבית הכבושה.
התנכלויות ומתקפות המתנחלים נגד החברה הפלסטינית מהוות מקור דאגה ופחד ,כי הם
נעשים בידיעת ובנוכחות הכיבוש הישראלי ,הריבון הבלעדי .קרי ,המתנחלים מקבלים גיבוי
ולגיטימציה מאותו ריבון .כפי שציינו ,התנכלויות המתנחלים הפכו להתקפות של ממש בעת האחרונה ,וזאת
במטרה לשבש את חיי היומיום של הפלסטינים והפיכתם לבלתי נסבלים .המתקפות כללו הריסת אלפי דונמים
של שטחים חקלאיים מעובדים ,עקירת עשרות אלפי עצי פרי ושריפתם ,הריסת מאות בתים ומחסנים שונים,
זיהום מקורות ובארות המים .מהנתונים של "המכון למחקרים ישומיים -אל -קודס (אריג')" שהצליח לאסוף
את הנתונים אודות פשעים אלה ,עולה כי אלימות המתנחלים בשטחים הפלסטינים הכבושים ממשיכה להתגבר
ולעלות .יש לציין שהמתנחלים ביצעו מאז שנת  5111יותר מ 5111-מקרי התנכלויות ומתקפות נגד
הפלסטינים ורכושם.
מתקפות המתנחלים הישראלים נגד הפלסטינים ורכושם לא הצטמצמו בהריסת השטחים
המעובדים ,עקירת העצים ושריפתם וזיהום מקורות המים בלבד .הם הגיעו לכדי הריסת
האתרים ההיסטוריים החשובים מאד לתולדות העם הפלסטיני במולדתו וחילול מקומות הפולחן
השונים..הם נהגו לרסס את קירות האתרים בסיסמאות נאצה פוגעניות וגזעניות נגד המאמינים
המוסלמים והנוצרים כאחד ,במטרה להפחידם ולהביא לעקירתם ממקומות מגוריהם .המתנחלים
נהגו לתקוף את הפלסטינים באלות ובמכשירים חדים ,דבר שגרם נזקים גופניים לפעמים בלתי
הפיכים למותקפים הפלסטינים .המתקפות השונות בוצעו בהתנחלויות ובמאחזים הקולוניאליים
כאחד.
כך עולה ממחקר שהכין ה"מרכז למחקרים ישומיים -אל -קודס (אריג')" על מתקפות והתנכלויות
המתנחלים בשנתיים האחרונות :המרכז הצליח לתעד  65..מקרי תקיפה שונים שבוצעו על ידי
המתנחלים בשטחי הפלסטינים הכבושים .המתקפות שמו לעצמם מטרה לפגוע ברכוש על כל
סוגיו ובנפש .התרשים מס ( )6מציג  000מקרי תקיפה שביצעו המתנחלים בנפת נאבלוס לבדה.
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 2.22סיכום
ההתנכלויות והמתקפות הישראליות בנפת נאבלוס במהלך  31שנות הכיבוש ,חושפות את
הכוונות ,המטרות ואת ה"אני מאמין" הפוליטי של ישראל כלפי תהליך השלום עם הפלסטינים.
בעוד שהפלסטינים נאחזו בכל הזדמנות לחדש את המשא ומתן עם ישראל ,ישראל מצידה
עשתה ככל יכולתה לטרפד ולהכשיל את כל המאמצים הדיפלומטיים ,הבינלאומיים
וההומניטאריים להמשך תהליך השלום .הזיג -זג וההתחמקות היו האופי הקבוע של מדינת
ישראל שמחתה ,גינתה והכשילה את כל המאמצים לחידוש תהליך השלום והמשיכה בעיבוי
ההתנחלויות הקיימות ובהקמת חדשות בשטחים הפלסטינים הכבושים .בנוסף לכך פעלה
ישראל להרחקת אל -קודס מהמשוואה הפוליטית ,דבר שהרחיק עוד יותר כל אפשרות
והזדמנות להביא שלום בעתיד .ישראל ממשיכה ללעוג ולהכשיל כל מאמץ בינלאומי להגיע
לשלום .הכנסת שלה עמלה על חקיקת שורה של חוקים שמטרתם להקשות על כל ממשלה
בעתיד להגיע להסכם שלום על בסיס נסיגה מהגדה המערבית הכבושה וחלוקת אל -קודס
ולהקמת שתי מדינות.
ישראל ממשיכה בעיבוי ההתנחלויות והקמת חדשות ומאחזים לא חוקיים ברוב שטחי הגדה
המערבית הכבושה .יתרה מזאת ,ישראל ממשיכה להתנכל לפלסטינים ואף הגבירה את מדיניות
הריסת הבתים ,עקירת העצים ,הפקעת האדמות ,חילול מקומות הפולחן והריסת האתרים
ההיסטוריים ,ועוצמת עין מול מתקפות המתנחלים נגד הפלסטינים ורכושם .כל זה בידיעת
ובגיבוי כוחות הכיבוש ,הדבר שמשקף את כוונות ישראל האמיתיות כלפי תהליך השלום .המטרה
לחסל כל אפשרות בעתיד להגיע להסכם שלום על בסיס שתי מדינות.
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מדיניות ישראל בשטחי הגדה המערבית הכבושה ,בפועל ,תקשה על כל סיכוי להקים מדינה
פלסטינית עצמאית עם רצף גיאוגרפי -דמוגרפי.
ישראל בזה לקהילה הבינלאומית ומסרבת לקבל את מאמציה לחידוש התהליך המדיני .ואינה
מקיימת התחייבויותיה כלפי תהליך השלום.
ישראל ממשיכה ואף מגבירה את מאמציה להרחיב את מפעל ההתנחלות הקולוניאלי הלא חוקי
תוך התעלמות מוחלטת מהזכויות הבסיסיות של הפלסטינים .תוך התעלמות מהמאמצים
הבינלאומיים לחידוש תהליך השלום ומכל החוקים וההסכמים הבינלאומיים וההומניטאריים.
לפיכך ,בהתבסס על האמור לעיל ,מתברר כי כל אחד משני הצדדים הישראלי והפלסטיני ,פועל
לפי אג'נדות ורעיונות שונים ומנוגדים בתכלית ,בכל מה שנוגע לתהליך השלום ,דבר שיקשה עד
מאוד על כל אפשרות להביא להסדר מדיני בדרכי משא ומתן.
הסכם אוסלו ב' שנחתם בין שני הצדדים ,הפלסטיני וישראלי ,בושנגטון ,בירת ארצות הברית,
בספטמבר  ,6665הגדיר את תקופת הביניים של האוטונומיה בחמש שנים והמסתיימת במאי
" .6666הסכם הביניים" הכריז כי סיום השלב הראשון של ההערכות המחודשת של הכוחות
הצבאיים תסתיים ערב הבחירות למועצה המחוקקת 44 ,ימים לפני עריכת הבחירות .ההסכם
הכריז עוד על צעדים נוספים בהערכות המחודשת אשר אמורה להסתיים אחרי  64חודשים
מכינון המועצה המחוקקת .במסגרת אותה תקופה ישראל אמורה להעביר את סמכויותיה
בהדרגה לרשות הלאומית הפלסטינית בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה ,מלבד שני
הנושאים אל -קודס והפליטים שידונו בהם במשא ומתן על פיתרון הקבע .זאת אומרת ש65%-
משטחה הכולל של הגדה המערבית ורצועת עזה יועברו לרשות פלסטינית .אך בפועל הדבר לא
קרה ולא התממש .ישראל הפסיקה בכוונה את המשא ומתן ,יתר על כך היא חזרה לדון בנושא
הנסיגה החלקית משטחי הגדה והרצועה שסוכם עליו במשא ומתן קודם עם הפלסטינים.
בשנת  5111שלטה הרשות הפלסטינית ב %11.4-משטחה הכולל של הגדה המערבית המוגדרת
שטח " "Aלעומת  46.4%ו 1.% -מהשטח הכולל נחשבים לאזור " "Bו "C"-בשליטה ישראלית
בנוסף לשמורות הטבע.
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