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 كانغرافیا وسُ جُ  ،جنینحافظة مُ  . 1
 

 583.0دونما ( 583,019وتبلغ مساحتھا   ،المحتلة الضفة الغربیة الى اقصى شمال جنینتقع محافظة 
 314,866الیوم  جنین یقطن محافظة٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربیة المحتلة). 10.2( ) 2كم

 ).2017 ،(الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني .1تجمع فلسطیني 84موزعین على فلسطیني 
 

 أوسلو یةفي إطار اتفاق جنینمحافظة  . 2
 

رفضاً من الشعب الفلسطیني لالحتالل اإلسرائیلي لألراضي  1987االنتفاضة األولى عام بدأت 
عقد مؤتمر مدرید  ،1991الفلسطینیة وللمطالبة بحل عادل ودائم للقضیة الفلسطینیة. و في العام 

التي  338و  242للسالم على أساس مبدأ "األرض مقابل السالم" وتطبیق قرارات مجلس األمن 
. وعقدت عدة جوالت من 1967ى انسحاب إسرائیل الكامل من المناطق التي احتلتھا في العام تدعو إل

كان الجانب الفلسطیني یؤكد فیھا على  ، حیثالمفاوضات بین الجانبین اإلسرائیلي والفلسطیني
 ضرورة وقف االستیطان باعتباره العنصر الرئیسي الذي یقف حجر عثرة أمام تقدم المفاوضات. 

لعاصمة النرویجیة أوسلو جرت مفاوضات بین منظمة التحریر الفلسطینیة والحكومة اإلسرائیلیة وفي ا
أیلول عام  13من اجل التوصل إلى سالم عادل ودائم، وانتھت بتوقیع اتفاقیة إعالن المبادئ في 

ن أجزاء وتبع ذلك توقیع اتفاقیة المرحلة االنتقالیة التي تضمنت انسحاب الجیش اإلسرائیلي م ،1993
 1999من قطاع غزة وأریحا. وقد حددت المرحلة االنتقالیة بخمس سنوات على أن تنتھي في أیار 

بحیث یتم في نھایتھا حل العقبات الرئیسیة مثل الحدود و المستوطنات والالجئین والمیاه و القدس. 
% من 70ة من حوالي ) انسحاب قوات االحتالل اإلسرائیلی1994فنتج عن اتفاقیة أوسلو األولى (أیار 

 مساحة قطاع غزة ومساحة محدودة من محافظة أریحا. 
 

تضمنت إجراء انتخابات ف 1995أیلول عام  28أما اتفاقیة أوسلو الثانیة والتي تم توقیعھا بتاریخ 
للمجلس التشریعي الفلسطیني ووضعت جدوال زمنیا النسحاب القوات اإلسرائیلیة من المناطق 

على اتفاقیة أوسلو الثانیة تم تقسیم الضفة الغربیة إلى  االمأھولة بالسكان الفلسطینیین.  وبناءً الفلسطینیة 
 -ثالثة مناطق وھي:

 
منطقة أ، حیث تتمتع السلطة الفلسطینیة بكامل السیطرة االمنیة و االداریة حیث تتكون   •

 منطقة أ من األجزاء الرئیسیة للمدن الكبیرة في الضفة الغربیة. 

1 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1664.pdf  
                                                 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1664.pdf


 ]الوضع الجیوسیاسي في محافظة جنین[ 2018 
 

منطقة ب وتشكل معظم المناطق الفلسطینیة المأھولة من البلدیات والقرى وبعض  •
كامل الشؤون  إدارةالسلطة الوطنیة الفلسطینیة  سلم. و تفي الضفة الغربیة  المخیمات

 السیطرة االمنیة فبقیت على حالھا تحت سیطرة االحتالل االسرائیلي. المدنیة أما 
، حیث منطقتي أ و ب حة الضفة الغربیة و خارجما تبقى من مسا اما منطقة ج وھي •

جمیع المستوطنات  وتضم فیھا ،إلسرائیل كامل السیطرة على ھذه المنطقة أمنیا و اداریا
ریفیة المأھولة بشكل الاإلسرائیلیة ومعظم األراضي الفلسطینیة غیر المأھولة أو المناطق 

 محدود. 
 

كم مربع) كمنطقة "أ"، في حین  285.8دونما ( 285,812تم تصنیف ما مساحتھ  ،جنینوفي محافظة 
منطقة "ب"، فیما خضع ك جنینمن أراضي محافظة كم مربع)  102.6دونما ( 102,618تم تصنیف 

كم مربع) الى تصنیف  194.5دونما ( 194,589والبالغ مساحتھا  محافظةالمن أراضي  ما تبقى
 أدناه: )1(الجدول رقم  . أنظرمنطقة "ج"

 
 -وفقا التفاقیة أوسلو جنینسیاسیة لمحافظة التقسیمات الجیو :1جدولال

 )1995المرحلة االنتقالیة (
 المنطقة المساحة (دونم) %
 منطقة (أ) 285,812 49

 منطقة (ب) 102,618 17.6
 منطقة (ج) 194,589 33.4
 المجموع 583,019 100

-، معھد االبحاث التطبیقیة القدس الجغرافیة وحدة نظم المعلومات المصدر:
  2018أریج،
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المرحلة االنتقالیة  –وفقا التفاقیة أوسلو جنینالتقسیمات الجیوسیاسیة في محافظة  :1 رقم خارطة
)1995( 

 

 جنینفي محافظة االسرائیلیة  والبؤر االستیطانیة المستوطنات . 3
 

مستوطنة  198قامت اسرائیل ببناء  ،1967الفلسطینیة في العام  لألراضيعقب االحتالل االسرائیلي 
ثالث ( جنینعلى أراضي محافظة مستوطنة إسرائیلیة  9منھا  ،اسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة

 4184مساحتھ ما وتحتل ھذه المستوطنات . )2005سرائیلیة تم اخالءھا عام نات االمستوطال من ھذه
 :أدناه  )2( رقمالجدول أنظر  مستوطن اسرائیلي. 2612 عنویقطنھا ما یزید  ، دونما

 
 

 جنینمحافظة  المقامة على اراضي المستوطنات اإلسرائیلیة: 2الجدول رقم 
 عدد المستوطنین  المساحة (دونم) تاریخ اإلنشاء اسم المستوطنة الرقم
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2017 )2018( 
 225 362 1982 حرمیش  1
 190 410 1977 ریحان  2
 312 807 1978 میفو دوتان  3
 334 280 1994 تل مناشیھ 4
 874 718 1981 حنانیت 5
 686 856 1981 شاكید 6
 2005تم اخالئھا عام  443 1983 كادیم 7
 2005تم اخالئھا عام  252 1983 غنیم 8
 2005تم اخالئھا عام  56 1982 سانور 9

 2621 4184 المجموع 
 2018أریج،  -، معھد االبحاث التطبیقیة القدسالمعلومات الجغرافیة : وحدة نظمالمصدر

 
" للمستوطنات االسرائیلیة مخطط ھیكلي، قامت االدارة المدنیة االسرائیلیة بوضع "1991وفي العام 

اضافیة للمستوطنات  اتمساح تخصیص ھذا المخطط تضمني كانت مقامة في ذلك الوقت، حیث الت
للمستوطنات  یتیح ھذا المخططاالسرائیلیة المقامة على اراضي الضفة الغربیة المحتلة، حیث 

االسرائیلیة بالتوسع في المستقبل ضمن مخطط موضوع ومصادق علیھ من قبل سلطات االحتالل 
نات االسرائیلیة التي باإلضافة الى اشتمال المخطط الھیكلي على مساحة توسعیة للمستوط االسرائیلیة.

، شملت ایضا على مساحة اضافیة لمستوطنات مستقبلیة.  وفي محافظة 1991كانت مقامة الى العام 
بحیث تصل مساحة المخطط الھیكلي لھذه  اسرائیلیة، مستوطنات لتسعتم وضع مخطط ھیكلي  جنین

دونم من  4184 االسرائیلیة تحتل  مستوطناتمع العلم بان ال، دونم  22,980المستوطنات مجتمعة 
 . جنین مساحة محافظة

 
 البؤر االستیطانیة االسرائیلیة في محافظة جنین  •

 
 قعاوم 6 ببناء 2018و 1996 األعوامما بین  الممتدة قامت إسرائیل في الفترة ،فضال عن ذلك

 اهنوفي المحافظة والتي باتت تعرف فیما بعد بالبؤر االستیطانیة وھي عبارة عن  ةاستیطانی
لمستوطنات جدیدة عادة ما تبدأ بإقامة كرفانات متنقلة على الموقع الذي یتم االستیالء علیھ من قبل 

 ، ولكن ضمن مخطط عمراني المستوطنین. وتوضع ھذه الكرفانات بشكل منظم ولیس عشوائیا
 ھذا والبنیة التحتیة االجتماعیة والخدماتیة فیھا. مما یفضح النوایا اإلسرائیلیة.  تناسق معتوزیع مو

على بعد امیال منھا عدة مواقع أیضا یتم االستیالء علیھا من قبل تتفرع من المستوطنة األم و
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ؤر المستوطنین وتنشأ علیھا بؤر استیطانیة او مستوطنات جدیدة. والجدیر بالذكر أن وباء الب
دعوة" شارونیة"  من حیث كانت بدایتھا، االستیطانیة االسرائیلیة قد اخذ أبعادا مختلفة منذ ذلك الحین

للمستوطنین الیھود لالستیالء على التالل و المرتفعات الفلسطینیة للحیلولة دون تسلیمھا للفلسطینیین 
سرائیلیة المتعاقبة لم تمنح تلك الحقا في إطار تسویة مستقبلیة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإل

لوجودھا  ولوجستي فقد قامت بالرغم من ذلك بتوفیر غطاء امني ،الظاھرة أي غطاء قانوني بالظاھر
شارون زمام الحكم وأطلق العنان  ئیلحین تولى أر 2001وعلى وجھ التحدید بعد العام  ،واستمرارھا

خاصة أن المذكور قد أصدر نداءاً للمستوطنین األمر الذي لم یشكل مفاجأة في حینھا و ،لھذه البؤر
حینما تولى وزارة الزراعة اإلسرائیلیة أبان حكم بنیامین نتنیاھو، دعا  ،1998اإلسرائیلیین في العام 

فیھ المستوطنین الحتالل تالل الضفة الغربیة حتى ال تخسرھا إسرائیل لصالح الفلسطینیین خالل 
تفاع ملحوظ في عدد تلك البؤر في المناطق الفلسطینیة. كما دأب األمر الذي أدى إلى ار ،المفاوضات

الجیش اإلسرائیلي أیضا على مساعدة ھؤالء المستوطنین اإلسرائیلیین في االنتقال واالستقرار في تلك 
یبین  3 رقم الجدول المواقع بل و تامین الحمایة لھم و مدھم بالبنیة التحتیة األساسیة لضمان بقائھم فیھا.

  2رقم  الخارطة و 3الجدول  (أنظر .جنینمحافظة  على اراضيالتي تم تأسیسھا  ر االستیطانیة البؤ
 :)جنینالتي توضح توزیع المستوطنات والبؤر االستیطانیة في محافظة 

 

 
 

 جنین: البؤر االستیطانیة اإلسرائیلیة المقامة على أراضي محافظة 3جدول ال
 فترة اإلنشاء المستوطنة األم األقرب اسم البؤرة االستیطانیة الرقم

 2001كانون الثاني  میفو دوتان  ماعوز زفي  1
 2002تشرین الثاني  -2001شباط  ریحان شمال ریحان 2
 2002تشرین الثاني  -2001شباط  حرمیش  شمال حرمیش  3
 2002تشرین الثاني  -2001شباط  كادیم جنوب كادیم 4
 2002تشرین الثاني  -2001شباط  دوتان میفو  شمال میفو دوتان  5
 غیر معروف تل مناشیھ معھد تل مناشیھ التعلیمي  6

 2018أریج،  -، معھد االبحاث التطبیقیة القدسالمصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة
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 توزیع المستوطنات والبؤر االستیطانیة االسرائیلیة على اراضي محافظة جنین :2خارطة رقم 
 
 

ضمن خطة "فك االرتباط"  اخالء ثالث مستوطنات اسرائیلیة في محافظة جنین •
 االسرائیلیة 

 
رئیس ،  سلم رئیس الوزراء االسرائیلي آنذاك، ارئییل شارون، 2004خالل قمة في واشنطن عام 

نص الكاملة لخطة "فك االرتباط" الخاصة باالنسحاب من الوالیات المتحدة االمریكیة، جورج بوش، ال
یفترض االنتھاء  الخطة بحسب. 2طاع غزة واربع مستوطنات اسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلةق

 في ما یلي جزء من  نص الخطة:  .2005یة االخالء حتى نھایة العام من عمل
 

 ما یخص قطاع غزة: فی •

2 http://www.alzaytouna.net/permalink/4702.html  
                                                 

http://www.alzaytouna.net/permalink/4702.html
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الیوم،  ھاستوطنات اإلسرائیلیة الموجودة فی. ستقوم إسرائیل بإخالء قطاع غزة، بما في ذلك الم1
قطاع غزة  وستعید انتشارھا من جدید خارج القطاع، عدا عن انتشار عسكري في منطقة الحدود بین

 . ومصر (محور فیالدیلفي)
.مع استكمال الخطوة، لن یبقى في المناطق التي سیتم إخالؤھا على الیابسة في قطاع غزة أي 2

 حضور إسرائیلي ثابت لقوات األمن ولمواطنین إسرائیلیین.
 بأن قطاع غزة یعتبر منطقة محتلة . نتیجة لذلك، لن یكون ھناك أي أساس لالدعاء3
 

 الضفة الغربیة: •
دیم، االضفة الغربیة (غنیم، ك من شماليال مستوطنات اسرائیلیة تقع في الجزء 4. ستخلي إسرائیل  1

من جدید خارج  حومش، وسانور) وكل المقرات العسكریة الثابتة في ھذه المنطقة، وستعید انتشارھا
 المنطقة التي سیتم إخالؤھا.

 
شمال الضفة الغربیة أي تواجد ثابت  ھذه المناطق الواقعة . مع استكمال ھذه الخطوة لن یتبقى في2

 لقوات األمن ولمواطنین إسرائیلیین.
 

وكان لخطة "فك االرتباط" اثر كبیر على محافظة جنین بشكل خاص، حیث بناءا علیھ تم اخالء ثالث 
غنیم، وسانور، حیث تبلغ مساحة ستوطنات اسرائیلیة مقامة على اراضي المحافظة، وھي كادیم، م

 دونم.  751ھذه المستوطنات مجتمعة 
 

على الرغم من قیام سلطات االحتالل االسرائیلیة بإخالء ثالثة مواقع استیطانیة اسرائیلیة في ولكن، 
، 2005خطة "فك االرتباط" االسرائیلیة لعام محافظة جنین (مستوطنة غنیم، سانور وكادیم) ضمن 

اال ان سلطات االحتالل االسرائیلیة ما زالت تسیطر على تلك المناطق وتمنع الفلسطینیین من دخولھا 
أو التواجد في محیطھا، ومن الجدیر ذكره، بانھ خالل متابعة وحدة مراقبة االستیطان في معھد 

اكات االسرائیلیة في االراضي المحتلة، تبین قیام سلطات االبحاث التطبیقیة القدس (أریج) لالنتھ
االحتالل االسرائیلیة باقتحام ھذه المواقع الُمخلى بشكل دوري، والقیام باألنشطة العسكریة فیھا المتمثلة 
بالتدریبات العسكریة، كما یقوم المستوطنون اإلسرائیلیون بمساندة وحمایة جیش االحتالل االسرائیلي 

 .ه المواقع، واقامة الصلوات التلمودیة فیھاباقتحام ھذ
 

 جنینفي محافظة  بحق المواطنین الفلسطینیین اإلسرائیلیة االنتھاكات  . 4
 

عق�ب االح�تالل اإلس�رائیلي للض�فة الغربی�ة  جن�ینالنشاطات االستیطانیة اإلسرائیلیة في محافظ�ة  بدأت
بن�اء المس�توطنات اإلس�رائیلیة ت�تم بش�كل والت�ي تتمث�ل ف�ي ھذه النش�اطات  .1967في عام  وقطاع غزة
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تقوض ف�ي نھای�ة  ان، واالحتاللتعزیز وجود  اعلى األرض من شأنھوقائع  ایجادغیر قانوني من اجل 
 ألردنتمت�د م�ن نھ�ر اإس�رائیلیة  أغلبی�ة ایج�ادو، في أراضیھم، واستدامتھم المطاف الوجود الفلسطیني
 .إلى البحر األبیض المتوسط

 
، 2000الثانیة التي اندلعت في سبتمبر  الفلسطینیة خالل سنوات االنتفاضةوباإلضافة إلى ذلك، 

في األراضي الفلسطینیة  لعسكريالمتعلقة باالحتالل ا من أنشطتھا صعدت السلطات اإلسرائیلیة
وسیع تدمیر الزراعة الفلسطینیة، ومصادرة األراضي، وھدم المنازل الفلسطینیة، وتمنھا المحتلة، 

على مشددة ، وفرض قیود وانشاء الطرق االلتفافیةالمستوطنات، وإقامة البؤر االستیطانیة، وتوسیع 
خالل  جنینات اإلسرائیلیة في محافظة بعض االنتھاك )5(حریة الفلسطینیین في التنقل. یبین الجدول 

 -:2018-2000ما بین  األعوام
 

 2018العام  الى 2000محافظة جنین منذ العام : االنتھاكات االسرائیلیة في 5جدول رقم 

مصادرة  العام
االراضي 

 (دونم)

اقتالع 
وتدمیر 
 االشجار

اوامر ھدم تستھدف ممتلكات  ھدم المنازل
 الفلسطینیین

2000 1 311 0 2 
2001 241.5 4250 4 4 
2002 7110 3775 30 89 
2003 2986 16975 57 40 
2004 303 6855 27 2 
2005 522.4 6020 16 22 
2006 0 50 13 8 
2007 748 5500 0 0 
2008 202 900 0 9 
2009 477 300 2 14 
2010 0 0 0 19 
2011 165 215 103 42 
2012 0 0 0 27 
2013 150 800 3 41 
2014 41 600 0 15 
2015 0 10 1 8 
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2016 5 0 4 17 
2017 40 0 2 6 
2018 79 390 8 3 

 368 270 46951 1371 المجموع
 2018المصدر: وحدة مراقبة االستیطان، معھد االبحاث التطبیقیة القدس (أریج)، 

 
 جنیناإلسرائیلیین في محافظة انتھاكات المستوطنین  •

 
في االراضي الفلسطینیة  قوم بھا جیش االحتالل االسرائیليمنھجة التي یباإلضافة الى االنتھاكات المُ 

المستوطنین االسرائیلیین الذین  النظر عن ما تقوم بھ قطعانا یغض فأنھ ایضالمحتلة بشكل عام، 
حیث یقطنون في المستوطنات االسرائیلیة غیر الشرعیة المنتشرة على أراضي الضفة الغربیة. 

صاعد على حیاة یین وممتلكاتھم تشكل خطر حقیقي ومتاصبحت اعتداءات المستوطنین على الفلسطین
ین في جمیع انحاء الضفة الغربیة المحتلة الى اعتداءات على ید الفلسطینیین. حیث یتعرض الفلسطینی

قطعان المستوطنین االسرائیلیین، حیث تتنوع اعتداءاتھم؛ بین اقتالع وتدمیر االشجار، تجریف 
 ةبؤر استیطانی إلنشاءن وممتلكاتھم، احتالل االراضي االراضي الزراعیة، االعتداء على الفلسطینیی

 تدنیس االماكن الدینیة واقتحام االماكن االثریة. ب ستوطنین االسرائیلیینقیام الم جدیدة، كذلك
 
 ةبؤر 6الى  باإلضافة  غیر شرعیة إسرائیلیةمستوطنة  9 المقام على أراضیھا، وجنین في محافظة و

أریج ما یصل الى  -، رصدت وحدة مراقبة االستیطان في معھد االبحاث التطبیقیة القدساستیطانیة
  .2018الى العام  2013اعتداء منذ العام  121

 

 ل العنصري اإلسرائیلي عزوجدار ال جنینمحافظة  . 5
 

"جدار فاصل" یعمل  إلقامة عن مخطط  الحكومة اإلسرائیلیة علنت، أ2002 من العام تموزشھر في 
) عن اراضي الضفة الغربیة المحتلة، 1948على  فصل "اسرائیل" (المناطق الفلسطینیة المحتلة عام 

ھذا ما  من الضفة الغربیة المحتلة.  ةعلى طول التضاریس الغربی عازلةإنشاء منطقة  وذلك من خالل
بي من الضفة الغربیة المحتلة الغري" والذي یمتد على طول الجزء العنصر عزلجدار الیعرف باسم "

غنیة وھي اراضي ، یغطي مساحات واسعة وھامة من االراضي ، بحیثالشمال الى الجنوب من 
 عزلكما یقوم ب، ى األراضي الزراعیة األكثر خصوبةعل یستولي، والمیاه الجوفیة)(بالموارد الطبیعیة 

كما  ،ى و المدن الفلسطینیةرافي بین القرمما یقوض التواصل الجغ التجمعات الفلسطینیة في كنتونات
في االراضي الفلسطینیة  عیةالسیطرة على الموارد الطبیبناء جدار العزل العنصري إلسرائیل  یتیح

مخطط جدار العزل العنصري یقوم  نالمحتلة، وتسیرھا لخدمة المستوطنین االسرائیلیین، كما أ
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غیر الشرعیة، لخلق ما یطلق علیھ الیوم اسم بااللتفاف حول عدد من المستوطنات االسرائیلیة 
 ى: االول ه بطریقتین ؤیتم بنا"التجمعات االستیطانیة".  ومن الجدیر ذكره بان جدار العزل العنصري، 

 على شكل مكعبات اسمنتیة عالیة الطول.   ةعلى شكل سیاج أمني، والثانی
 

یتم تحدید شكل وطریقة بناء جدار العزل المقام علیھا جدار العزل العنصري، وبحسب طبیعة المنطقة 
علم بان لھ تأثیر الفي المناطق الزراعیة أو المناطق المفتوحة یتم وضع سیاج أمني، مع ف العنصري،

متر  100-40 وذلك ألنھ یأخذ مساحة تتراوح من أكثر سلبي على االرض من قواطع اسمنتیة
م انشاء طرق محاذیة للسیاج وعلى الجانب (عرض)، حیث یتكون السیاج االمني من اسالك شائكة ویت

الغربي منھ، باإلضافة الى كامیرات المراقبة التي توضع على امتداد السیاج االمني العازل، فضال عن 
متر. أما في المناطق  5-4االسالك الشائكة المكھربة التي یتم وضعھا علیھ ویصل ارتفاعھا من 

یة فلسطینیة عالیة، أو تقع على مقربة من الخط االخضر االخرى، أي المناطق التي فیھا كثافة سكان
متر مع اقامة ابراج  12-8)، فیتكون الجدار من قواطع اسمنتیة یصل ارتفاعھا من 1949(خط الھدنة 

 متر.  250عسكریة اسرائیلیة كل 
 

 نشر على ذيالعنصري اإلسرائیلي وال عزلجدار المسار تعدیل ل، قد أظھر أحدث جنینوفي محافظة 
  69 أن الجدار یمتد على طول. 2007في شھر نیسان من العام موقع وزارة الدفاع اإلسرائیلیة 

عدد من التجمعات الفلسطینیة ویؤثر على عدد یمر من خالل و ،جنبنعلى اراضي محافظة  كیلومترا
الشرقیة،  برطعةكما في حالة قرى  تجمعات فلسطینیة أخرىعزل یكما و ةفلسطینیال اخر من التجمعات

 27، وفي المجمل أم الریحان، طورة الغربیة، خربة الشیخ سعد، وغیرھا من التجمعات الفلسطینیة
. تجدر اإلشارة إلى  تجمع فلسطیني تأثر من بناء جدار العزل العنصري على اراضي محافظة جنین

في  الفلسطینیةمن األراضي دونما  34,475 عزلیل العنصري اإلسرائیلي لعزأن مسار جدار ا
 عزلوضع جدار ال )6(  رقم. ویبین الجدول )جنین% من المساحة الكلیة لمحافظة 5.9( محافظة جنین

 -:جنیننصري اإلسرائیلي في محافظة الع
 

: مراحل بناء جدار العزل العنصري االسرائیلي حول محافظة 6جدول 
 جنین

 طول الجدار (كم) ل العنصريعزمراحل بناء جدار ال
 68 (سیاج أمني) قائم جدار

 1 جدار قائم (مكعبات اسمنتیة)
 69 المجموع

، معھد االبحاث التطبیقیة المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة
 2018أریج، -القدس
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أراضي من  )²كم  34.4( ادونم 34,475عزل ی، جنین ل العنصري في محافظةعزجدار ال ان 

 عدد من ل الحیاة فيیتعطیعمل على و  ،)جنینمن المساحة الكلیة لمحافظة  %  5.9( جنینمحافظة 
خلف جدار العزل   اصبحتالتي القرى الفلسطینیة في المحافظة، وبشكل خاص تلك القرى 

الواقعة على الجانب الغربي المواطنین الفلسطینیین القاطنین في تلك التجمعات  أنحیث العنصري، 
 یعانونمن صعوبة في التنقل من والى مدنھم وقراھم، كما  یعانون، العنصريجدار العزل مسار من 

الوصول الى اراضیھم المعزولة خلف جدار العزل العنصري، وھذه الصعوبات  في من صعوبة
من  یعانون حالیاعلى مصادر رزق العدید من العائالت الفلسطینیة، كما  تؤثر بشكل مباشرمجتمعة، 

اعیة والصحیة والتعلیمیة والخدمات االخرى التي توفرھا البلدیات والمجالس نقص في الخدمات االجتم
 .جنینالتي توضح وضع جدار العزل العنصري في محافظة  )3انظر الخارطة رقم (ة. المحلی

 

 
 

 جدار العزل العنصري على اراضي محافظة جنین ):3الخارطة رقم (
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فیقتصر فقط على المزارعین الفلسطینیین القادرین على أما الدخول الى االراضي الزراعیة المعزولة 
إثبات ملكیة األرض لدى اإلدارة المدنیة االسرائیلیة، وان اصحاب االراضي المدرجة اسمائھم فقط في 
سندات ملكیة االرض (عادة االكبر سنا في العائلة) یمكنھم الحصول على تصاریح خاصة للدخول 

ما یتم اصدارھا في المواسم الزراعیة فقط، بینما یبقى المزارعون ألراضیھم المعزولة، والتي عادة 
الفلسطینیون غیر قادرین على الدخول الى أراضیھم باقي أیام السنة. ومن ھنا یجد أصحاب االراضي 
صعوبة كبیرة في إدارة األراضي المزروعة خلف الجدار، خصوصا وان التصاریح الصادرة ال 

الذي یبین تصنیف استعماالت  7الجدول رقم أنظر  ،دخال عمال للمساعدةتشمل المعدات الزراعیة او ا
 -:االراضي المعزولة خلف جدار العزل العنصري في محافظة جنین

 
: تصنیف استعماالت االراضي والغطاء النباتي لألراضي المعزولة خلف جدار العزل 7جدول رقم 

 جنینالعنصري في محافظة 

 األراضي والغطاء النباتي لمحافظة جنین / خلف الجدار استخدامات  المساحة بالدونم

 أراضي صالحة للزراعة 1785
 غابات 6972
 زراعات متنوعة 1252
 مناطق صناعیة وتجاریة 205
 محاجر وحفریات 3

 أراضي مفتوحة 4690
 أشجار 4055

 بیوت بالستیكیة 2
 أعشاب وشجیرات رعویة 11462

 مالعب -مناطق ترفیھیة  6
 قواعد عسكریة إسرائیلیة 60
 استیطانیةبؤر  3

 مستوطنات إسرائیلیة 2264
 مناطق عمرانیة فلسطینیة 725
 مسار الجدار 992

 المجموع 34475
 2018المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة، معھد االبحاث التطبیقیة القدس (أریج)، 
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 في محافظة جنین "معزل برطعة" •
 

العزل العنصري االسرائیلیة على اراضي الضفة الغربیة بشكل عام، اثر كبیر، لما كان لبناء جدار 
ن التجمعات الفلسطینیة في سلبھ الجدار من اراضي خصب، ومناطق مفتوحة، ووضع العشرات م

االوضاع الحیاتیة على المئات من الفلسطینیین وحرمھم من الحصول زاد من صعوبة معازل، مما 
، عمل جدار بشكل خاص في محافظة جنینو .الجتماعیة والصحیة والتعلیمیةا على ادنى الخدمات

" والذي یقع الى الغرب من مدینة جنین  "معزل برطعة ما یعرف باسم العزل العنصري على خلق
. ولكن بؤر االستیطانیةوسرائیلیة مستوطنات اباإلضافة الى ، ویحوي على عدد من القرى الفلسطینیة 

ل على عزل قرى وبلدات فلسطینیة كاملة وانما ایضا اقتطع مئات الدونمات من الجدار لیس فقط عم
االراضي الفلسطینیة وضمھا بشكل غیر قانوني الى "اسرائیل"، حیث ان مساحة معزل برطعة تصل 

% من المساحة الكلیة لمحافظة جنین. وبحسب 5كم مربع) أي ما نسبتھ  29.2دونما ( 29,203الى 
تجمع فلسطیني تأثر من عملیة بناء جدار  14ھناك حاث التطبیقیة، القدس (أریج)، تحلیالت معھد االب

 عانین،العزل العنصري الى الغرب من محافظة جنین أي في معزل برطعة، وھذه التجمعات ھي: 
الغربیة،  خربة عبدهللا الیونس، ظھر المالح، طروةالعرقة، برطعة الشرقیة، زبدة، ام الریحان، 

أنظر  .ة، ام دار، الخلجان، خربة صورجار الشرقیطار الغربیة، خربة المنطالطرم، خربة المن
 أدناه: 4الخارطة 
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 ): معزل برطعة في محافظة جنین4خارطة رقم (

   
 جنینالعنصري في محافظة عزل اآلثار السلبیة المترتبة على بناء جدار ال  •

 
العنصري أثر سلبي مدمر على القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة في  عزلكان لبناء جدار ال

 .جنینالتجمعات الفلسطینیة في محافظة 
 

 اآلثار السیاسیة
 

 جنین. م الحدود السیاسیة لمحافظة یرسبت قامت اسرائیل وبشكل احادي الجانب •
مساحة  من% 5.9 لعزوذلك من خالل   ،جنیناخالل التوازن الجغرافي في محافظة  •

لتصبح خارج سیطرة الفلسطینیین وغرب الجدار في المنطقة التي تسعى المحافظة االجمالیة 
 اسرائیل لضمھا 

 
 اآلثار االقتصادیة
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ل العنصري بأضرار بالغة للقطاع الزراعي الفلسطیني والمزارعین عزسیتسبب جدار ال •
 على حركتي التنقل والتسویق.الفلسطینیین، نتیجة مصادرة األراضي والقیود المفروضة 

 ستحافظ إسرائیل على سیطرتھا الكاملة على التجارة الفلسطینیة والسیاحة.  •
 ارتفاع مستویات البطالة والفقر.  •
 ارتفاع أسعار األراضي، وتناقص فرص االستثمار. •
 زیادة الھجرة القسریة بین الفلسطینیین الذین فقدوا مصادر رزقھم. •

 
 حیاة االجتماعیة والعائلیةاآلثار السلبیة على ال

 
ة، المحافظمنع االف المواطنین الفلسطینیین من الوصول للمراكز الحضریة الرئیسة في  •

 واالستفادة من الخدمات الصحیة والتعلیمیة  واالجتماعیة.
تشدید القیود على  حركة التنقل الفلسطینیة، وزیادة في صعوبة المواصالت من وإلى المناطق  •

 المعزولة. 
التواصل االجتماعي بین المواطنین الفلسطینیین القاطنین في  لیعمل الجدار على قطع اواص •

 المناطق  المعزولة وأولئك الذین یعیشون في المناطق داخل الجدار.
یعمل الجدار على تقلیص األراضي المتاحة للبناء والتوسع، االمر الذي سیؤدي الى زیادة  •

 لسطینیة.الكثافة السكانیة في المناطق الف
 جزر و یعمل جدار الفصل العنصري على وضع العدید من المدن والقرى الفلسطینیة في •

 معازل منفصلة جغرافیا.
 

 اآلثار السلبیة على البیئة الفلسطینیة
 

 تراجع حجم المساحة المخصصة لمكبات النفایات، ومواقع معالجة میاه الصرف الصحي. •
الطبیعة والغابات والمراعي، والمساحات تراجع حجم المساحة المخصصة للمحمیات  •

 المفتوحة واالستجمام.
 فقدان المناطق الرعویة، وزیادة التصحر.  •
تدمیر الحیاة البریة وتشرید الحیوانات بأنواعھا المختلفة من بیئتھا الطبیعیة، ال سیما خالل  •

 مواسم الھجرة.
 لجدار.عزل العدید من المواقع األثریة والتاریخیة الفلسطینیة خلف ا •
فقدان المساحة المفتوحة، االمر الذي یشكل تھدیدا على استدامة المناطق الحضریة  •

 والریفیة، والموارد الطبیعیة والتنوع الحیوي.

17 
 



 ]الوضع الجیوسیاسي في محافظة جنین[ 2018 
 

 
 ل العنصري والقانون الدوليعزجدار ال •

 
الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة في الھاي والذي یتعلق ، صدر 2004في شھر تموز من العام 

ل العنصري الذي قامت اسرائیل ببنائھ على امتداد االراضي الفلسطینیة عزشرعیة جدار ال بعدم
بان الجدار الذي اقامتھ واالثار القانونیة المترتبة على بنائھ. وجاء في الرأي االستشاري  المحتلة

في ذلك عدة اطر قانونیة دولیة، بما اسرائیل في االراضي الفلسطینیة المحتلة غیر قانوني بموجب 
حقوق  ومواثیق الھاي، باإلضافة إلى مختلف معاھدات وأنظمة، 1949للعام  اتفاقیة جنیف الرابعة

غیر  یستوجب ازالتھ وتفكیكھ، وبان االدعاءات التي قدمتھا اسرائیل لتبریر بناء الجدار اإلنسان، وعلیھ
 ). 2004دولیة، وال ترتكز على اي اساس قانوني، (محكمة العدل ال قانونیة وغیر منطقیة،

 
القوانین اإلنسانیة والدولیة  وقواعد من مبادئ ل العنصري اإلسرائیلي ینتھك العدیدلعزجدار اإن 

في حریة التنقل، ، والحق بما في ذلك الحق في تقریر المصیراإلنسان والقوانین المتحضرة ؛ لحقوق 
التعلیم، والحق في مستوى معیشي ، والحق في والحق في العالج والخدمات الصحیة، والحق في العمل

 مالئم و الوصول إلى األماكن المقدسة.
 

جاء قرار محكمة العدل الدولیة لیؤید حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني، والذي حرم منھ ھذا وقد 
الفلسطینیون نتیجة الوضع السیاسي الراھن. ووفقا لقرار محكمة العدل الدولیة الصادر في العام 

ال یمكن استخدام مصطلح 'مخاوف أمنیة' كمبرر النتھاك ھذا الحق ومبادئ قانونیة دولیة ، فانھ 2004
أخرى، حیث ترى [محكمة العدل الدولیة] "أن إسرائیل ال یمكن أن تعتمد على حق الدفاع عن النفس، 

ر أو حالة الضرورة القصوى للحیلولة دون شرعیة بناء الجدار، ولذلك ترى المحكمة، أن بناء الجدا
 والنظام المرتبط بھ، یتعارض مع القانون الدولي".

 
لجمیع اتفاقی�ات الس�الم الموقع�ة وواضحة ل العنصري ھو مخالفة صریحة عزوأخیرا، فان بناء جدار ال

ال یج�وز ألي بین اإلسرائیلیین والفلسطینیین، وخرق  التفاقی�ة أوس�لو االنتقالی�ة الت�ي ت�نص عل�ى ان�ھ " 
خطوة من شأنھا تغییر الوضع القائم في الض�فة الغربی�ة وقط�اع غ�زة حت�ى  طرف الشروع أو اتخاذ أیة

 ).1995عام  ،لمادة الحادیة والثالثین من اتفاقیة أوسلوانتظار مفاوضات الوضع الدائم " (ا
 

 جنین محافظة داخل وحول اإلسرائیلیة الطرق االلتفافیة . 6
 

منظمة توقیع اتفاقیة أوسلو بین اسرائیل وإال بعد  حیز االستخدامالطرق االلتفافیة" مصطلح "لم یدخل 
اإلسرائیلي جیش لالستخدام اإشارة إلى الطرق المخصصة ، وھو 1993عام الفي  ةالفلسطینیالتحریر 
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القاطنین في المستوطنات والبؤر االستیطانیة المنتشرة على االراضي الفلسطینیة  والمستوطنین
إعادة انتشار الجیش من اجل  جمعات المحلیة الفلسطینیةتعلى نحو یتجاوز المدن وال، المحتلة

منذ ذلك الحین، كثفت إسرائیل من جھودھا لزیادة عدد الطرق االلتفافیة في األراضي ف. اإلسرائیلي
على  التأثیرالفلسطینیة المحتلة كجزء من سیاستھا لفرض حقائق على أرض الواقع؛ والتي في النھایة 

دولة فلسطینیة متواصلة  قامةإ إمكانیة طینیین، بما في ذلك تأثیرھا سلبا علىنتائج المفاوضات مع الفلس
 جغرافیا وقابلة للحیاة.

 
یذكر ھنا بان شبكة الطرق االلتفافیة تخترق في معظمھا االراضي المصنفة "ج" في الضفة الغربیة، 

 باإلضافة الى أجزاء كبیرة من مناطق "أ" و "ب". 
 

االستیطاني اإلسرائیلي الذي أطلقتھ الحكومة اإلسرائیلیة عقب احتالل الضفة  المشروعوباإلضافة إلى 
، تبنت الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة مفھوم الفصل على أساس 1967الغربیة وقطاع غزة في العام 

إنشاء شبكة من الطرق تعمل على تسھیل بناء المستوطنات اإلسرائیلیة وحركة المستوطنین 
اي  ین ھذه المستوطنات في األراضي الفلسطینیة المحتلة وتلك التي داخل إسرائیلاإلسرائیلیین ب

 .1948االراضي الفلسطینیة المحتلة عام 
 

وقد قام اإلسرائیلیون بشق وبناء ھذه الطرق تحت ذریعة "االحتیاجات األمنیة"؛ وھو المصطلح ھذا 
رة األراضي الفلسطینیة، وھو إجراء لمصاد "المبرر" (حسب اعتقادھم)الذي قدم للجیش اإلسرائیلي 

ثبتت فاعلیتھ في الماضي، عندما كان الجیش اإلسرائیلي یعلن مصادرة مساحات واسعة من األراضي 
الفلسطینیة تحت ذریعة "االحتیاجات األمنیة" إلقامة قاعدة عسكریة، والتي تتحول فیما بعد إلى سیطرة 

ن بتحویلھا إلى منطقة عمرانیة (مستوطنة) للعیش فیھا. المستوطنین اإلسرائیلیین الذین بدورھم یقومو
وبالنسبة إلسرائیل، كان ھذا ھو المنفذ الوحید لاللتفاف على القانون الدولي، الذي یعتبر أن مصادرة 
األراضي ألي غرض آخر غیر االستخدام العسكري یعتبر "انتھاك فاضح" للقوانین واألعراف 

دور العسكري للمستوطنات اإلسرائیلیة والطرق االلتفافیة، وسمحت الدولیة. كما عززت إسرائیل من ال
بدورھا للجیش بمصادرة األراضي الفلسطینیة الخاصة في األراضي المحتلة لبناء المستوطنات 

إسرائیل أیضا بان الطرق التي تقوم بشقھا في األراضي الفلسطینیة  تذرعتوالطرق االلتفافیة؛ كما 
 !كان المحلیین الفلسطینیین الذین سوف یسمح لھم بالسفر علیھاسوف تعود بالنفع على الس

 
فان الطرق اإلسرائیلیة (الطرق االلتفافیة) المقامة على األراضي الفلسطینیة ، وعالوة على ذلك

المصادرة تسھم إسھاما كبیرا في تحفیز اإلسرائیلیین على العیش في المستوطنات، وتدفعھم أیضا على 
ة لبناء المزید من الطرق على عاتقھم، والتي في وقت الحق یتم اعتمادھا وتبنیھا اتخاذ زمام المبادر

من قبل جیش االحتالل اإلسرائیلي لیلقي ظالال من الشرعیة على ھذه الطرق. ففي الوقت الذي تشكل 
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فیھ الطرق االلتفافیة حلقة وصل بین المستوطنات اإلسرائیلیة بعضھا ببعض في األراضي الفلسطینیة 
محتلة، تعمل الطرق االلتفافیة أیضا على كبح تنمیة المجتمعات المحلیة الفلسطینیة في الضفة ال

ناھیك عن القضاء على التواصل  الغربیة، من خالل خلق عوائق في المناطق المخصصة للتنمیة
 .الجغرافي بین المدن والتجمعات الفلسطینیة ببعضھا البعض

 
، كان باستطاعة الفلسطینیین السفر على 2000شھر أیلول من العام وقبل اندالع االنتفاضة الثانیة في 

الطرق االلتفافیة باستثناء األوقات التي یعلن فیھا جیش االحتالل اإلسرائیلي حالة "االستنفار األمني" 
حیث یمنع جنود االحتالل المواطنین الفلسطینیین من استخدام ھذه الطرق، أو یتم إخضاعھم إلى تفتیش 

 ثف قد یدوم لساعات طویلة.امني مك
 

، أصبح استخدام الفلسطینیین لھذه الطرق شبھ 2000ولكن عقب اندالع االنتفاضة الثانیة في العام 
إال إذا كان بحوزتھم تصاریح خاصة صادرة عن اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة تسمح لھم بالسفر معدوم، 

على تلك الطرق. وفي وقت الحق، أصبح الجیش اإلسرائیلي یطلق على الطرق االلتفافیة التي ال 
 !ینیینبمعنى أن ھذه الطرق خالیة من الفلسط "،معقمة/نقیھبأنھا "طرق یسمح للفلسطینیین باستخدامھا 

ما طرق وھي إ، جنینفي محافظة  الطرق االلتفافیة""مسمى تندرج تحت  كیلومترا 33حالیا ھناك 
قائمة أو طرق مخطط إلقامتھا، والتي بدورھا تمتثل للبرنامج االستیطاني اإلسرائیلي الذي یھدف إلى 

{وراء خط الھدنة ربط ھذه المستوطنات بعضھا ببعض ومع المستوطنات اإلسرائیلیة داخل إسرائیل 
(الخط األخضر ) }، وتسھیل حركة مرور المستوطنین. ویمنع الفلسطینیون حالیا من  1949لعام 

شبكة الطرق االلتفافیة من خالل الحواجز العسكریة التي یقیمھا جنود  الجزء االھم من استخدام
والخنادق، واألسالك  ،اإلسمنتیةاالحتالل اإلسرائیلي على مداخل ھذه الطرق والتي تتمثل بالكتل 

الشائكة، والبوابات الحدیدیة ویأتي كل ذلك تحت ذریعة األغراض العسكریة و/ أو الضرورات 
 األمنیة. 

 
 الحواجز والعوائق االسرائیلیة تقطع أوصال محافظة جنین . 7

 
عمدت سلطات االحتالل االسرائیلیة، عقب احتالل الضفة الغربیة، الى تضیق الخناق على الفلسطینیین 

 9الى  بشتى الممارسات العنصریة، فباإلضافة الى بناء المستوطنات االسرائیلیة، والتي یصل عددھا 
، والبؤر )2005جنین (منھا ثالث مستوطنات تم اخالئھا عام في محافظة  مستوطنات اسرائیلیة

بؤر استیطانیة)، وتشیید جدار العزل العنصري الذي یلتھم االراضي الفلسطینیة  6االستیطانیة (
قامت سلطات االحتالل اإلسرائیلیة بوضع العوائق أمام حركة  لصالح المشاریع التوسعیة االستیطانیة، 

ظات االخرى. وتتمثل والمحاف جنین، وبین محافظة جنینتنقل الفلسطینیین بین مدن وقرى محافظة 
ھذه العوائق بعدد من الحواجز العسكریة االسرائیلیة، التي یتم وضعھما على مختلف الطرق 
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الفلسطینیة، مما یزید من صعوبة حركة تنقل الفلسطینیین، مما یؤثر سلبا على وصول الطالب الى 
حصائیات معھد مدارسھم وجامعاتھم، والموظفین، تجار ومزارعین الى اماكن عملھم. وبحسب ا

حاجز أو عائق اسرائیلي، أنظر الجدول  12 جنین اریج، یوجد في محافظة -االبحاث التطبیقیة القدس
 -:جنین) الذي یوضح عدد وطبیعة الحواجز أو العوائق االسرائیلیة الموجودة في محافظة 8رقم (

 
جنین: العوائق/ الحواجز االسرائیلیة على اراضي محافظة 8جدول رقم   
العائق/حاجز العسكري نوع  العدد 

 3 حاجز
 4 سواتر ترابیة

 1 حاجز/ عائق اسمنتي
 4 بوابة حدیدیة

 12 المجموع
2018 ،أریج -، معھد االبحاث التطبیقیة القدسوحدة نظم المعلومات الجغرافیة  

 

 
 جنین) : الطرق االلتفافیة والحواجز العسكریة المنتشرة على أراضي محافظة 5خارطة رقم (
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  جنین على اراضي محافظة المعابر االسرائیلیة . 8
 

ع�ن إقام�ة عش�رة مع�ابر رئیس�یة (نق�اط  2005أعلنت الحكومة اإلسرائیلیة في شھر أیلول من ع�ام 
نقطة عبور عل�ى ط�ول خ�ط  ج�دار الع�زل العنص�ري  23حدود) في الضفة الغربیة، باإلضافة إلى 

ھذه المعابر: معبر مزموری�ا ش�رقي بی�ت لح�م، معب�ر ).  و تشمل 2005أیلول   9(جریدة ھارتس، 
ترقومیا في الخلیل، معبر "جلبوع" الجلمة في جنین، معبر شعار افرایم في طولكرم، معبر بیتونی�ا 

ف�ي بی�ت لح�م، معب�ري  300في رام هللا، معبر حسام تصاھوب شمال منطقة االغ�وار، معب�ر جیل�و 
لندیا في الق�دس. و كان�ت اس�رائیل ق�د ص�نفت خمس�ة شعفاط و الزعیم شرقي مدینة القدس و معبر ق

من ھذه المعابر التي تنوي اقامتھا لألغراض التجاریة (منھا معبر مزموریا) بھ�دف الس�یطرة عل�ى 
الحركة التجاریة للفلسطینیین ھذا باإلضافة الى سعیھا للسیطرة على حركة م�رور الفلس�طینیین ف�ي 

أن بن��اء ھ��ذه المع��ابر عل��ى مس��ار الج��دار ف��ي الض��فة االراض��ي الفلس��طینیة بعك��س م��ا تدعی��ھ حی��ث 
الغربیة سوف یخلق واقع جدید على االرض الفلسطینیة باعتب�ار ق�رار الحكوم�ة اإلس�رائیلیة بإقام�ة 
ھذه المعابر قرار أحادي الجانب یھدف الى تكریس خط الجدار كخط حدود سیاسي ب�ین إس�رائیل و 

  .األراضي الفلسطینیة المحتلة
 

ة جن��ین، اعلن��ت س��لطات االح��تالل االس��رائیلیة ع��ن "معب��ر الجلم��ة" وال��ذي یق��ع ال��ى وف��ي محافظ��
الش��مال م��ن مدین��ة جن��ین. وھ��و المعب��ر الوحی��د ال��ذي ی��تح للفلس��طینیین الق��اطنین ف��ي محافظ��ة جن��ین 

، وب�العكس. وكم�ا یس�مح فی�ھ حرك�ة البض�ائع 1948للدخول الى االراضي الفلسطینیة المحتلة ع�ام 
  .المحافظةوالسلع من والى 

 
باإلضافة الى معبر الجلمة، ومع بناء جدار العزل العنصري االسرائیلیة على االراضي الفلسطینیة 
في محافظة جنین بشكل خاص، اوجدت اسرائیل "معزل برطعة" الذي یق�ع ال�ى الغ�رب م�ن مدین�ة 

االس�رائیلیة ل المئات من الفلسطینیین، وعلیھ عملت س�لطات االح�تالل زجنین، ویسكن في ھذا المع
عل��ى ایج��اد "معب��ر ریح��ان" وال��ذي یق��ع ال��ى الغ��رب م��ن مدین��ة جن��ین وعل��ى مس��ار ج��دار الع��زل 
العنص��ري، حی��ث ان ھ��ذا المعب��ر مخص��ص الس��تخدام الفلس��طینیین لل��دخول والخ��روج م��ن مع��زل 
برطعة؛ و معبر ریح�ان ھ�و النقط�ة الوحی�د الت�ي ت�ربط س�كان "مع�زل برطع�ة" بب�اقي م�دن وق�رى 

   ع والمشاة من عبور ھذا المعبر.لوالس ،، كما یسمح للمركباتنمحافظة جنی
 

 تحت ذریعة "اراضي دولة" في محافظة جنین مصادرة االراضي الفلسطینیة   . 9
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، عمدت سلطات 1967ة الغربیة بما فیھا مدینة القدس عام بعد االحتالل االسرائیلیة لقطاع غزة والضف
االحتالل االسرائیلیة الى ترسیخ وجودھا عل�ى االراض�ي الفلس�طینیة المحتل�ة، بش�تى الوس�ائل الط�رق. 

الس��یطرة عل��ى اكب��ر ق��در ممك��ن م��ن االراض��ي الفلس��طینیة ف��ي الض��فة  األس��مى یتمث��ل ف��يوالن ھ��دفھا 
االوام�ر العس�كریة الت�ي تص�ادر االراض�ي الفلس�طینیة تح�ت ذرائ�ع  الغربیة، قامت بإصدار المئات من

ومس���میات مختلف���ة. وت���أتي عملی���ة المص���ادرة ھ���ذه لبن���اء المس���توطنات االس���رائیلیة، تش���یید الط���رق 
واع�د العس�كریة المس�توطنین االس�رائیلیین، بن�اء ج�دار الع�زل العنص�ري، انش�اء الق ةاالستیطانیة لخدم

عل�ى الق�وانین الت�ي بااللتف�اف لنفسھا عملیة مصادرة االراض�ي قام�ت  إسرائیل االسرائیلیة. ولتشرعن 
ل�م یك�ن ھن�اك تس�جیل رس�مي إال لثل�ث  ، حی�ث ةكانت س�اریة قب�ل االح�تالل االس�رائیلیة للض�فة الغربی�

األراضي المملوكة للفلسطینیین فیما كانت باقي األراضي مثبتة ملكیتھا من خالل كواشین طابو تركی�ة 
اریخھ��ا للعھ��د العثم��اني) وش��ھادات تس��جیل رس��میة ص��ادرة ع��ن حكوم��ة االنت��داب البریط��اني (یع��ود ت

. وبش�كل 1967وكذلك التسجیل لدى دائ�رة األراض�ي األردنی�ة بحس�ب الق�انون المعم�ول ب�ھ قب�ل الع�ام 
فاعال ف�ي الض�فة الغربی�ة المحتل�ة لتنظ�یم ملكی�ة  1858أساسي، ما زال قانون االراضي العثماني للعام 

األراضي اال انھ لم یكن فاعال بشكل كبی�ر خ�الل ق�رون العھ�د العثم�اني، أو خ�الل االنت�داب البریط�اني 
 .والحكم األردني اللذان حافظا على استخدام نفس القانون

 
) 1091) (والمعدل بموجب االمر العسكري 1967(للعام   59وكان األمر العسكري االسرائیلي رقم 

اال  ،1967ملكیة االراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة عقب العام مرجعیة في اعادة تعریف 
"لحارس األمالك  59أنھ جاء مخالفا لقانون األراضي العثماني، حیث اجاز االمر العسكري رقم 

الحكومیة"  والمعین من قبل السلطات العسكریة اإلسرائیلیة باالستیالء على األراضي المملوكة 
یة. كما أجاز االمر العسكري "لحارس األمالك الحكومیة" باالستیالء على األراضي للحكومة األردن

الخاصة بأفراد أو جماعات بعد االعالن عن تلك األراضي بأنھا 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' 
والتي تعّرف بانھا "أراضي مملوكة أو تحت تصرف أو كانت متصلة بجھة معادیة أو شخص من 

 ".1967خالل وبعد حرب العام دولة عدوة قبل و

فرضت السیطرة على ما تم االعالن عنھ "أراضي  ،عندما احتلت إسرائیل الضفة الغربیة، وعلیھ
٪ من إجمالي 11.2دونما ( 634,920ما مساحتھ  ،خالل فترة الحكم األردني -دولة" في ذلك الوقت 

مساحة الضفة الغربیة) وھي تلك التي تم تصنیفھا على أنھا أراضي " ُمسجلة أراضي دولة"، حیث 
تعتبر إسرائیل نفسھا مالكة ھذه االراضي بصفتھا الوریثة للحكم األردني الذي انتھى باالحتالل 

 .قا للتفسیر اإلسرائیلي للقانونوذلك وف 1967العسكري اإلسرائیلي في العام 

كما شرعت إسرائیل بتصنیف مساحة إضافیة من االراضي الفلسطینیة "أراضي دولة" بلغت 
 ،. والیوم1979٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربیة) وكان أوجھا عقب العام 14.9دونما ( 843,922

تم إعداد حیث سمى "أراضي دولة" تستعد االدارة المدنیة االسرائیلیة الستكمال اإلجراءات على ما ی
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 ،مخططات تسجیل لھا بعد مسحھا وجاري العمل على إجراءات تسجیلھا وفقا للقوانین اإلسرائیلیة
دونما.  666,327٪ من اجمالي مساحة الضفة الغربیة مع مساحة إجمالیة قدرھا 11.7والتي تشكل 

الدولة" وفقا إلسرائیل تصل الى فان المساحة اإلجمالیة لألراضي المصنفة "أراضي  ،وبالمجمل
 ٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربیة. 38نحو  ،دونما 2,145,169

المحافظة الى تصنیف "اراضي  أراضيمن  ادونم 77,799، فقد خضع ما مساحتھ جنینفي محافظة 
من المساحة الكلیة للمحافظة. ومن الجدیر ذكره بان ھذه االراضي التي  %13.3أي ما نسبتھ دولة" 

تصنف اراضي دولة، یتم تخصیصھا الحقا للبناء االستیطاني، وللمشاریع التوسعیة االستیطانیة التي 
 شرعي على االراضي الفلسطینیة.ال غیرتخدم المصالح المستوطنین اإلسرائیلیین، وتثبت وجودھم 

وتنقسم االراضي المصنفة "اراضي دولة" الى قسمین: االول، اراضي مسجلة "اراضي دولة" وتصل 
دونما.  6571دونما، والقسم الثاني، اراضي معلنو اراضي دولة ومساحتھا  71,228مساحتھا الى 

 : 6انظر الخارطة رقم 

 

 اراضي محافظة جنین مصنفة "اراضي دولة"  ):6خارطة رقم (
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 جنیندونم من اراضي محافظة  77,799الى  مساحتھاما  تصنیف، بانھ عقب ذكرهومن الجدیر 
، "اراضي دولة" تم تخصیص جزء من ھذه االراضي وتصنیفھا على انھا "منطقة عسكریة مغلقة"

وتصل ، أو االستفادة من االراضي فیھا وھي منطقة یحظر على الفلسطینیین دخولھا أو االقتراب منھا
 .الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة جنین في دونم، وھي تقع 8399الى  جنینة مساحتھا في محافظ

، اعلنت اسرائیل عن 1967باإلضافة الى ذلك، وعقب االحتالل االسرائیلي للضفة الغربیة عام 
% 29االردنیة، وتشمل  -"منطقة العزل الشرقیة" وھي المنطقة الممتدة على طول الحدود الفلسطینیة

تجمع  44مستوطنة اسرائیلیة وما مجموعھ  38مساحة الضفة الغربیة المحتلة، وتحتوي على  من 
دونم تحت تصنیف "منطقة العزل الشرقیة" وتقع  7652فلسطیني. وفي محافظة جنین یقع ما مساحتھ 

 في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة جنین. 

 

 العسكریة المغلقة في محافظة جنین ): المنطقة العزل الشرقیة والمناطق7الخارطة رقم (
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 االوامر العسكریة االسرائیلیة في محافظة جنین  . 10

لقد حاولت إسرائیل مرارا و تكرارا الھروب من مكانتھا كدولة محتلة لألراضي الفلسطینیة من خالل 
محاوالتھا تبریر وجودھا بوصفھا اإلداري في األراضي المحتلة. و لھذا السبب لجأت إسرائیل و منذ 

أعمالھا لشرعنة إلى األوامر العسكریة  1967احتاللھا للضفة الغربیة و قطاع غزة في العام 
االستیطانیة باستخدام مبرراتھا الشھیرة "االغراض العسكریة" و "الضرورات االمنیة" النتھاك 
القوانین االنسانیة الدولیة و قرارات األمم المتحدة و مجلس األمن. و في أعقاب توقیع اتفاقیة أوسلو في 

اسعة من االراضي ، أصدرت إسرائیل االف األوامر العسكریة لمصادرة مساحات ش1993العام 
العسكریة المختلفة و ذلك لتعزیز سیطرتھا على األراضي بدءا من بناء  لألغراضالفلسطینیة 

المستوطنات و توسیع المستوطنات القائمة و شق الطرق االلتفافیة و اقامة القواعد العسكریة وغیرھا 
، أصدر جیش جنینظة الى بناء جدار العزل العنصري. ففي محاف باإلضافةھذا  ،من االنتھاكات

االحتالل اإلسرائیلي مئات األوامر العسكریة لتنفیذ مخططاتھ االستیطانیة، و كثیر من ھذه االوامر لم 
 أدناه: 9في الجدول رقم تظھر  ،تكن متاحة للعامة، ولكن تلك المتوفرة حتى ھذا الیوم

 
 جنین: األوامر العسكریة اإلسرائیلیة الصادرة في محافظة 9جدول رقم 

 نوع األمر العسكري عدد األوامر العسكریة
 ھدم بیوت 76

 مصادرة أراضي أمالك دولة 4
 جدار العزل العنصري 13
 استخدامات عسكریة 10
 تشید طرق  15

 المجموع 118

المصدر: قاعدة بیانات االوامر العسكریة االسرائیلیة، معھد االبحاث التطبیقیة – 
 القدس (أریج)، 2018

 

 جنیناإلسرائیلیة في محافظة  االستیطانیةالمخططات  . 11
 

 اعتماد االولویة "الوطنیة" للمستوطنات االسرائیلیة في االراضي الفلسطینیةمشروع  •

26 
 



 ]الوضع الجیوسیاسي في محافظة جنین[ 2018 
 

 
، على  2012 من العام كانون الثاني 29وافقت الحكومة اإلسرائیلیة في جلستھا المنعقدة بتاریخ 

ذات األولویة الوطنیة " الذي یتضمن سلسلة من المزایا  مناطقجدید بعنوان "  یطانيمشروع است
المناطق ذات األولویة الوطنیة وشملت خریطة والمخصصات المالیة الممنوحة للمناطق المستھدفة . 

 ، وتجمعا محلیا بما في ذلك الموجودة خلف الخط االخضر 577 ،ھا الحكومة اإلسرائیلیةالتي اعتمدت
مستوطنین منھم ، رعیة مقامة على اراضي الضفة الغربیة المحتلةشمستوطنة إسرائیلیة غیر  90

سیستفیدون من قرار مجلس الوزراء دوتان وحرمیش،  فونین؛ مستوطنة میجفي محافظة  اسرائیلیتین
حیث ستشمل المخصصات التالیة :المنح و المزایا الضریبیة لقطاع الصناعة مثل دعم أصحاب العمل 

زمات ، المساعدة في تطویر البنیة التحتیة للصناعة والمنح للبحث والمساعدات للمصانع في األ
والتطویر لتكالیف صناعیة ، األولویة في التمویل التكنولوجي، وحاضنات ،والمنح و المزایا الضریبیة 
للزراعة، و المعونة إلى المستوطنات الریفیة من خالل تقسیم المستوطنة ( زراعة أو صناعة) . 

  .سكان والخصم على أسعار األراضيیضا حوافز اإلوتشمل المخصصات أ
 

ذات األولویة الوطنیة" فعال في عام  المناطقتم الكشف عن الرغبة اإلسرائیلیة إلعداد مشروع "كما 
تجمعات عندما امر رئیس الوزراء اإلسرائیلي في ذلك الوقت، أرییل شارون، بإعداد خریطة لل 2002

ھد عرض للتعدیالت خالل عولویة وطنیة، في حین أن المشروع المقترحة لتصنیفھا كمناطق ذات أ
 -أولمرت ونتنیاھو على النحو التالي: 

 
: الخریطة في ذلك الوقت مدرج فیھا جمیع المستوطنات  2002-خریطة حكومة ارییل شارون • 

 في الضفة الغربیة باستثناء تلك الموجودة في مدینة القدس . الشرعیةاإلسرائیلیة غیر 
، اعتمدت حكومة أولمرت على وضع  2012آب  24: في  2008-خریطة حكومة ایھود اولمرت • 

خریطة جدیدة للمناطق كأولویة وطنیة على أساس المعیار الجغرافي لمسافة المادیة والنقل لمدینة تل 
طق أبیب، وفقا لتلك الخریطة تصنف المستوطنات اإلسرائیلیة في تالل الخلیل وفي وادي األردن كمنا

 أولویة وطنیة.
 

، و فقا لما یسمى ب "   2009: عندما تولت حكومة نتنیاھو السلطة في العام خریطة حكومة نتنیاھو• 
قتصادیة ، " ، الذي أدرج في قانون الترتیبات اال 2007-5747قانون األولویة الوطنیة لمناطق رقم 

ر القوة االجتماعیة واالقتصادیة ، اخذا بعین االعتبار معیامعاییر إضافیة قررت الحكومة إنشاء
لتلبیة احتیاجات ومعاییر سكانیة أخرى في المناطق التي تتطلب النھوض و التنمیة  والموقع الجغرافي،

مستوطنة إسرائیلیة في الضفة الغربیة  90للمناطق ذات األولویة ، حیث في النھایة، شملت الخریطة 
 .2011كانون الثاني  29لدورة الحكومة في منھا اعتمدت رسمیا في ا 70والقدس الشرقیة ، 
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 السكة الحدیدیة اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة •
 

، قررت اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة المضي قدما في مشروع السكة 2013في شھر حزیران من العام 
المواطنین الحدیدیة في الضفة الغربیة، وفتح المجال أمام االعتراضات على المشروع من عامة 

 473متجاھلة الحدود السیاسیة للمنطقة. ویتضمن المشروع الجدید بناء سكة حدید یصل طولھا إلى 
خط سكة حدید والعدید من الجسور واألنفاق التي تھدف إلى  11محطة و 30كیلومتر وتحتوي على 

واألردن من جھة الربط بین المدن الفلسطینیة في الضفة الغربیة بعضھا ببعض، وبین الضفة الغربیة 
 وسوریا من جھة أخرى.

 
ومن الجدیر ذكره، أن صحیفة ھاارتس الیومیة اإلسرائیلیة نشرت تقریرا خاصا عن مشروع السكة 

. وبحسب الصحیفة، فان 2012الحدیدیة في الضفة الغربیة ألول مرة في شھر شباط من العام 
سرائیلیة بناءا على طلب من وزیر النقل المشروع الجدید یم اإلعداد لھ من قبل شركة سكة الحدید اإل

) المسار 1اإلسرائیلي "یسرائیل كاتس". وعلیھ تكون مسارات السكة الحدیدیة على النحو التالي: (
األول یطلق علیھ اسم "ظھر الجبل" ویربط بین جنین، ونابلس، ورام هللا، والقدس، ومستوطنة 

الثاني یطلق علیھ اسم "غور األردن" ویمتد على  ) المسار2"معالیھ ادومیم"، وبیت لحم والخلیل. (
طول الحدود األردنیة ویربط بین مدینة أریحا، والبحر المیت، وبیسان، وایالت، ویرتبط من ایالت 

 –) مسار رام هللا 4طولكرم، ( –) مسار نابلس 3إلى مدینة حیفا ومنھا إلى سوریا في المستقبل. (
اللد ( داخل الخط  –) مسار القدس 6تل ابیب ( -) مسار القدس5ومعبر اللنبي الحدودي مع األردن (

رام هللا ( والذي یبدأ من مدینة القدس و یلتف حول مدینة رام هللا  –) مسار القدس 7األخضر)، (
 -) مسار الخلیل9الخلیل، ( –) مسار كریات غان داخل الخط األخضر 8ویرتبط بالمحطة الرئیسیة)، (

 خضر.بئر السبع داخل الخط األ
 

ودون أدنى شك، فإن مقترح السكة الحدیدیة اإلسرائیلیة التي تعمل إسرائیل على اإلعداد لھ ودفعھ 
لیدخل مرحلة التنفیذ، یخدم بشكل أساسي مصلحة إسرائیل في فرض احتالل إسرائیلي طویل األمد 

ضافة إلى القضاء على األراضي الفلسطینیة، والتأكید على سیطرتھا المطولة على الضفة الغربیة باإل
على أي فرصة ممكنة لالقتراب ـأو الوصول إلى اتفاقیة سالم مع الفلسطینیین على أساس "حل 
الدولتین". عالوة على ذلك، فان إسرائیل ترید أن تؤكد على أن وجودھا في الضفة الغربیة أمرا واقعا 

ى البنیة التحتیة التي تربط جمع وجزء ال یتجزأ من حیاة الفلسطینیین، وبالتالي تعمل على التركیز عل
 :8أنظر الخارطة عناصر حیاة الفلسطینیین واإلسرائیلیین معا. 

28 
 



 ]الوضع الجیوسیاسي في محافظة جنین[ 2018 
 

 
 توضح مسار مشروع "السكة الحدیدیة" في الضفة الغربیة المحتلة  ):8خارطة رقم (
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 خاتمة . 12
العنصري ؛ ل لعزبناء جدار افي على الرغم من الشجب الدولي ، فإن إسرائیل ماضیة من جانب واحد 

ھ�ذا  ت اسرائیل ف�يوعزل ومصادرة مساحات واسعة من األراضي الفلسطینیة في سلفیت . فإذا استمر
س��یتم احاطتھ��ا بمجموع��ة معق��دة م��ن الج��دران  جن��ینالوض��ع، ف��إن التجمع��ات الفلس��طینیة ف��ي محافظ��ة 

ع لتوسبا ةفلسطینیال للتجمعاتمستقبلیة والمستوطنات و الطرق التي من شأنھا القضاء على أي إمكانیة 
 .للمحافظة وبالتالي یشكل خطرا على التنمیة المستدامة
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