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 تعریف بمنطقة االغوار  .1
 

تقع منطقة االغوار في الجزء الشرقي م�ن الض�فة الغربی�ة وتمت�د م�ن محافظ�ة أریح�ا ف�ي الجن�وب ال�ى 
ومن شواطئ البحر المیت في الشرق وحت�ى المنح�درات  ،كم 68.5محافظة طوباس في الشمال بطول 

ك��م. وتحت��ل منطق��ة االغ��وار م��ا مس��احتھ  24الغربی��ة لمح��افظتي طوب��اس وأریح��ا ف��ي الغ��رب بع��رض 
% م��ن المس��احة الكلی��ة للض��فة الغربی��ة والبالغ��ة 14.9م��ا نس��بتھ  ،ك��م مرب��ع) 841( ادونم�� 840,906

ألساسي للمنتجات الزراعیة في الضفة الغربی�ة وس�لة وتعتبر منطقة األغوار المورد اكم مربع.  5661
حیث ت�وفر فرص�ا زراعی�ة مربح�ة  1الغذاء الفلسطیني بسبب غناھا بالموارد المائیة الجوفیة والسطحیة

جدا لألسواق المحلیة الفلس�طینیة والخارجی�ة عل�ى ح�د س�واء ھ�ذا باإلض�افة ال�ى الث�روة الحیوانی�ة الت�ي 
 . ل لمعظم العائالت الفلسطینیة في المنطقةتشكل أیضا مصدرا اساسیا للدخ

 
في الض�فة الغربی�ة حی�ث  سكانًا األقل أنھا تعتبر المنطقة إال الشاسعة، مساحة االغوار من وعلى الرغم

 30ویتض�من ھ�ذا الع�دد  ،2ألف نس�مة 113ما یزید عن  2017العام نھایة المنطقة حتى  سكان بلغ عدد
تجمعات الفلس�طینیة الرئیس�یة التابع�ة لك�ل م�ن محافظ�ات أریح�ا وطوب�اس باإلض�افة ال�ى الخ�رب ال من

 یبین التقسیم االداري لمنطقة االغوار: )1الجدول رقم (والتجمعات البدویة التي تسكن المنطقة. 
 

 ): التقسیم االداري لمنطقة االغوار1الجدول رقم (
المساحة (كم  المحافظة  

 مربع)
 المئویةالنسبة 

 29.5 248 طوباس
 70.5 593 أریحا

 100 841 المجموع
معھد االبحاث التطبیقیة  ،المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة

 2018 ،أریج –
 

و تع�ود المخطط�ات االس�رائیلیة لفص��ل منطق�ة االغ�وار ع��ن بقی�ة محافظ�ات الض��فة الغربی�ة إل�ى الع��ام 
، عقب االحتالل االسرائیلي للضفة الغربیة بما فیھا القدس الشرقیة وقطاع غزة حیث تم التعام�ل 1967

تل�ة، حی�ث مع ھذا المقط�ع الش�رقي للض�فة الغربی�ة بش�كل مختل�ف ع�ن بقی�ة األراض�ي الفلس�طینیة المح
الى اعالن أجزاء  باإلضافةأخضع جیش االحتالل اإلسرائیلي ھذا المقطع لقوانین اسرائیلیة خاصة ھذا 

 نبع  31بئر میاه  جوفي و 188یوجد في منطقة االغوار   1
 2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،   2
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. كم�ا ت�م االس�تحواذ عل�ى مس�احات شاس�عة أخ�رى لغ�رض اقام�ة 3كبیر منھ "كمناطق عسكریة مغلق�ة"
عل��ى األراض��ي الت��ي اس��تولت علیھ��ا  غی��ر القانونی��ةالقواع��د العس��كریة وبن��اء المس��توطنات اإلس��رائیلیة 

ال��ذي "م��نح الس��لطة العس��كریة االس��رائیلیة ح��ق الس��یطرة  اس��رائیل بموج��ب ق��انون أم��الك الغ��ائبین
واالحتفاظ بأراضي الغائبین الفلسطینیین حتى لو أن ذل�ك ت�م بطری�ق الخط�أ ونتیج�ة س�وء تق�دیر (بأنھ�ا 

ل�ذي ت�رك إس�رائیل قبی�ل وخ�الل أو بع�د وتعریف كلمة غائب "بالشخص ا ھجرت على سبیل المثال)".
 ".1967حرب العام 

 
دونم�ا  125,788وفیما یخص محافظة أریحا واالغوار، فقد أخضعت السلطات االسرائیلیة ما مساحتھ 

لتصنیف المن�اطق العس�كریة المغلق�ة, االم�ر ال�ذي ح�د من مساحة المحافظة االجمالیة  21.2، ما نسبتھ 
 في المحافظة على مدى أعوام االحتالل االسرائیلي. من التطور والتمدد العمراني

 
 أریحا أوال  –: غزة 1993اتفاقیة أوسلو االولى للعام  .2

 
ق��ام رئ��یس ال��وزراء االس��رائیلي اس��حق راب��ین  1993ف��ي ی��وم الثال��ث عش��ر م��ن ش��ھر أیل��ول م��ن الع��ام 

حول ترتیب�ات بالتوقیع على اتفاقیة "إعالن المبادئ  ،یاسر عرفات ،ورئیس منظمة التحریر الفلسطینیة
برعایة الرئیس االمریكي االسبق بیل كلینتون. وقد ت�م " في االراضي الفلسطینیة المحتلة "الحكم الذاتي

: الحكم الذاتي في قطاع غزة 4) غزة أریحا1تحدید تنفیذ اتفاقیة إعالن المبادئ لتشمل المراحل التالیة: (
) االتفاقی��ات المؤقت��ة وانتخاب��ات 3( ،5) النق��ل التمھی��دي للص��الحیات والمس��ؤولیات2( ،ومنطق��ة أریح��ا

 ،) الوضع الدائم الذي س�یحدد طبیع�ة التس�ویة النھائی�ة ب�ین الج�انبین4و( 6المجلس التشریعي الفلسطیني
ی�ار م�ن أریحا ف�ي الراب�ع م�ن ش�ھر ا-االسرائیلي والفلسطیني. وقد تم االتفاق على تفاصیل اتفاقیة غزة 

بین اسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة في الق�اھرة لتش�مل انس�حاب الق�وات االس�رائیلیة  1994العام 
من تلك المناطق خالل ثالثة اسابیع م�ن ت�اریخ االتف�اق ونق�ل الص�الحیات للفلس�طینیین. وكان�ت اتفاقی�ة 

 :)1الخارطة رقم (نظر أغزة أریحا بمثابة الخطوة األولى نحو تنفیذ اتفاقیة إعالن المبادئ. 
 

اإلسرائیلي العدید من األوامر العسكریة التي تحمل أرقام مفادھا اإلعالن عن أراضي معینة في أصدر الجیش   3
بأنھا مناطق عسكریة مغلقة و التي بموجبھا یمنع الفلسطینیین و غیرھم من الفئات المجتمعیة الغیر   الضفة الغربیة

 مرغوب فیھا من دخول تلك المناطق بشكل نھائي.  
    1993أیلول من العام  13ا، اتفاقیة غزة أریح 4

plo.org/atemplate.php?id=81-http://www.nad 
 13/9/1993حول ترتیبات الحكومة الذاتیة الفلسطینیة) ،  -من اتفاقیة أوسلو (اعالن المبادئ 6البند   5

plo.org/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1-http://www.nad 
 13/9/1993حول ترتیبات الحكومة الذاتیة الفلسطینیة) ،  -من اتفاقیة أوسلو (اعالن المبادئ 4و البند  3البند   6

plo.org/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1-http://www.nad 
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 غزة أریحا أوال –): اتفاقیة اوسلو االولى 1الخارطة رقم (

 
 1995منطقة االغوار واتفاقیة اوسلو الثانیة المؤقتة للعام  .3

 
الفلس�طینیة قع�ت اتفاقی�ة أوس�لو الثانی�ة المؤقت�ة ب�ین منظم�ة التحری�ر وُ  ،1995أیلول من الع�ام شھر في 

. إسرائیل باالنسحاب من العدید من المناطق التي تحتلھا في الضفة الغربی�ةوإسرائیل، والتي تلتزم فیھا 
 إل��ى من��اطق (أ) و(ب) و(ج)، وذل��ك حس��باألراض��ي الفلس��طینیة المحتل��ة وبن��اء علی��ھ فق��د ت��م تقس��یم 

، وفق�ا ل�ذلكو والفلس�طینیة.قب�ل الق�وات اإلس�رائیلیة م�ن  المستویات المختلفة في السیطرة عل�ى المنطق�ة
س��لطة الوطنی��ة الى فیھ��ا الت��ي تت��ول، و(أ) الج��یش اإلس��رائیلي م��ن األراض��ي المص��نفة كمن��اطقینس��حب 

للفلس�طینیین الس�یطرة الكامل�ة عل�ى ف�إن ب) (في المنطق�ة إداریا وامنیا. أما  السیطرة الكاملةالفلسطینیة 
تح�تفظ ، (ج) الس�یطرة اإلس�رائیلیة، وف�ي منطق�ة الشؤون المدنیة، بینم�ا تك�ون المس�ؤولیة األمنی�ة تح�ت

یب�ین  )2ج�دول رق�م (الإسرائیل بالسیطرة الكاملة على الن�واحي األمنی�ة واإلداری�ة والم�وارد الطبیعی�ة. 
 1995 تصنیفات االراضي في منطقة االغوار وفقا التفاقیة أوسلو الثانیة في العام
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االغوار وفقا التفاقیة أوسلو ): تصنیف االراضي في منطقة 2جدول رقم (ال
 )1995المرحلة االنتقالیة ( -الثانیة 

النسبة المئویة من 
المساحة الكلیة لمنطقة 

 االغوار

 المساحة
 (بالدونم) 

 المساحة
 التصنیف (كم مربع) 

 منطقة ا 66.9 66858 7.95
 منطقة ب 3.8 3840 0.46
 منطقة ج 770.2 770208 91.59
 المجموع 840.9 840906 100

 ،المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة
 2018 -القدس (أریج)  –معھد االبحاث التطبیقیة 

 
% 8.4"ا" و "ب" و التي تشكل   المصنفة مناطقالوالجدیر بالذكر أن غالبیة السكان یتمركزون في 

مناطق "ج" والبالغة أما . )كم مربع 840.9) فقط من المساحة الكلیة لمنطقة االغوار(كم مربع 70.7(
) فتخضع للسیادة االسرائیلیة الكاملة حیث یمنع البناء الفلسطیني فیھا أو االستفادة %770.2 (91.6

منھا بأي شكل من االشكال اال بتصریح صادر عن السلطات االسرائیلیة المختصة. والجدیر بالذكر أن 
والمناطق المفتوحة الخصبة  معظم األراضي الواقعة في مناطق "ج" تشمل األراضي الزراعیة

الخارطة أنظر  والغنیة بمصادر المیاه الطبیعیة والتي تشكل مصدر دخل رئیسي ألھالي قرى االغوار.
 :)2رقم (
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 1995): التقسیم الجیوسیاسي لمنطقة االغوار وفقا التفاقیة أوسلو المؤقتة 2الخارطة رقم (

 
 منطقة العزل الشرقیة في الضفة الغربیة .4

 
و  ،1967االح��تالل االس�رائیلي للض��فة الغربی��ة بم�ا فیھ��ا الق�دس الش��رقیة وقط��اع غ�زة ف��ي الع��ام عق�ب 

 انسحاب إسرائیل م�ن األراض�ي الت�ي أحتلتھ�ا ف�ي الذي نص على " و 242صدور قرار مجلس االمن 
واحت��رام الس��یادة ووح��دة األراض��ي  ،إنھ��اء ك��ل ح��االت الح��رب والمطال��ب المتعلق��ة بھ��ا ع��دوانھا و

تقالل السیاسي لك�ل دول�ة ف�ي المنطق�ة واالعت�راف بھ�ا، باإلض�افة إل�ى حقھ�ا ف�ي الع�یش بس�الم واالس
اسرائیل بإدخال تعدیالت على  بدأت ،"ضمن حدود آمنة ومعترف بھا دون تھدیدات او استخدام القوة
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ة وتطبیق ما دع�ا الی�ھ م�ن "ح�دود آمن� 242والنظر في حیثیات القرار  1967حدود ما قبل حرب العام 
رئ�یس ال�وزراء نائ�ب ومعت�رف بھ�ا" بم�ا یتناس�ب ومخططاتھ�ا االس�تیطانیة المس�تقبلیة للمنطق�ة. وك�ان 

االسرائیلي ان�ذاك إیغ�ال آل�ون ال�ذي اقت�رح عل�ى مجل�س ال�وزراء اإلس�رائیلي مباش�رة بع�د ح�رب الع�ام 
، ان تحتفظ اسرائیل بحدود جدی�دة تق�وم أساس�ا عل�ى الس�یطرة عل�ى المنح�درات الش�رقیة للض�فة 1967

المتاخمة للبحر المی�ت  الغربیة وصوال الى أسفل االغوار، فضال عن الصحراء الشرقیة للضفة الغربیة
م�ن الض�فة الغربی�ة  كم 20وذلك عن طریق بناء سلسلة من المستوطنات اإلسرائیلیة بعرض ما یقارب 

جاءت سلسلة المستوطنات االسرائیلیة الت�ي ت�م بنائھ�ا كخطوة أولى نحو ضمھا رسمیا لدولة إسرائیل. و
الغوار واالراضي المحیطة بالقدس معظم المناطق الفلسطینیة في منطقة ابموجب مخطط ألون لتغطي 

الش��رقیة، وتجم��ع غ��وش عتص��یون ال��ى الجن��وب م��ن مدین��ة بی��ت لح��م، و جن��وب مدین��ة الخلی��ل. وعلی��ھ 
الخارط�ة رق�م  أنظر٪ من االراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة.  50اكتسبت إسرائیل السیطرة على 

)3(: 
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 1970العام  ): مخطط ایغال ألون االسرائیلي في3الخارطة رقم (

 
 بدأت السلطات االسرائیلیة بتنفیذ سیاسة العزل األحادی�ة الجان�ب ،2002و في شھر حزیران من العام 

 الض�فة م�ن الغربي الجزء عزل في منطقة إیجاد خالل من الفلسطینیة المحتلة واألراضي إسرائیل بین
 وراءھ�ا وعازل�ة خص�وبة الزراعی�ة األراض�ي أكث�ر مغتص�بة جنوبھ�ا إل�ى ش�مالھا م�ن تمت�د ،الغربی�ة

 ومس�یطرة ، الفلس�طینیة والم�دن القرى بین اإلقلیمي للتكامل مقوضة ،جیوب إلى الفلسطینیة التجمعات
كما عمدت اس�رائیل ال�ى خل�ق منطق�ة  .7المستوطنات اإلسرائیلیة وضامة لغالبیة الطبیعیة الموارد على

% من 85مستوطنة اسرائیلیة یقطنھا   107سوف یعمل جدار العزل العنصري حال االنتھاء من بناءه على ضم   7
 عدد المستوطنین اإلسرائیلیین الكلي في المستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة  
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خ�الل إحك�ام س�یطرة الج�یش اإلس�رائیلي عزل شرقیة على طول امتداد منطقة غ�ور األردن وذل�ك م�ن 
على كافة الطرق المؤدی�ة إل�ى المنطق�ة الش�رقیة م�ن الض�فة الغربی�ة وزی�ادة حج�م المعان�اة عل�ى س�كان 
المنطقة وتقیید ح�ركتھم وحرك�ة منتج�اتھم الزراعی�ة. وك�ان ذل�ك واض�حا ف�ي تص�ریح رئ�یس ال�وزراء 

عن�دما ُس�ئل ع�ن الج�دار ف�ي المنطق�ة  2004اإلسرائیلي األسبق ارییل شارون ف�ي ش�ھر أی�ار م�ن ع�ام 
 الحاج�ةا دعت ذأنا ال أرى جدارا في المنطقة الشرقیة إال إ” حیث قال:  ،منطقة غور األردن ،الشرقیة

وق�د ت�أثرت  .“8سوف نحجب الدخول إلى المنطقة الشرقیة بالحواجز العس�كریة ،ھنا و ھناكإلى ذلك. 
محافظة أریحا من ھذا االجراء االحتاللي االسرائیلي بسبب أن معظم اراضي المحافظة تق�ع ض�من م�ا 

م��ن أراض��ي  522,549م��ا مس��احتھ , اص��بح یُع��رف الی��وم ب��ین الفلس��طینیین "منطق��ة الع��زل الش��رقیة"
 )4(الخارطة رقم  أنظر). من مساحة المحافظة االجمالیة %88.1(المحافظة, 

 

 
8   The Israel - Palestine Conflict, Parallel Discourse, Elizabeth G. Mathews, 2011 
http://ebookandpdf.com/politics-sociology/25654-the-israel-palestine-conflict-parallel-discourses.html 
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 المحتلة : منطقة العزل الغربیة ومنطقة العزل الشرقیة في الضفة الغربیة)4(الخارطة رقم 
 
 

 توشكل جراءات مشددة على عملیات البناء في المنطقةكما وفرضت سلطات االحتالل االسرائیلي ا
التجمعات حیث تقع معظم ، ھذه اإلجراءات عقبة أمام نمو المجتمعات الفلسطینیة في المنطقة الشرقیة

السكانیة الفلسطینیة في المناطق التي یحظر فیھا البناء ما لم یتم الحصول على رخصة بناء من اإلدارة 
 . وھو امر غایة في الصعوبة  المدنیة اإلسرائیلیة

 

 الطبیعیةالموقع الجغرافي والخصائص محافظة أریحا واالغوار:  .5
 

، على الحدود مع المحتلة على طول الجزء الشرقي من الضفة الغربیة محافظة أریحا واالغوارتقع 
، ومن الشمال المملكة األردنیة الھاشمیةیحدھا من الشمال محافظة طوباس، ومن الشرق األردن. 

الغربي محافظة نابلس، ومن الغرب محافظة رام هللا والبیرة، ومن الجنوب الغربي محافظة القدس، 
 ومن الجنوب البحر المیت. 

 
ھیمن علیھا تضاریس تحیث  ،باختالف كبیر في تضاریسھا وارتفاعھا محافظة أریحا واالغواروتتمیز 

متر تحت مستوى سطح البحر في الجھة الشرقیة  400وادي األردن، ویتراوح ارتفاع المحافظة بین 
مترا فوق مستوى سطح البحر نحو الغرب والشمال الغربي   585عند ساحل البحر المیت، لیصل إلى 

 :)5رقم ( الخارطةأنظر .)2018أریج،  -(وحدة نظم المعلومات الجغرافیة
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 في الضفة الغربیة المحتلة واالغوار ): موقع وحدود محافظة أریحا5الخارطة رقم (
 

 
تصنف ھذه  ) حیث2كم 592.8دونما ( 592,815إلجمالیة ا محافظة أریحا واالغوارتبلغ مساحة وھذا 

 تشمل المناطق العمرانیة الفلسطینیةو عشر صنفا رئیسیا ستةإلى  استخداماتھاالمساحة من حیث 
المناطق والقواعد العسكریة اإلسرائیلیة والمناطق العسكریة المغلقة والمستوطنات اإلسرائیلیة و

الجدول أنظر ).  2018أریج،  -(وحدة نظم المعلومات الجغرافیةنشائیة المفتوحة والغابات والمواقع اإل
 : )6الخارطة رقم (و )3رقم (
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): استعماالت األراضي والغطاء النباتي في محافظة أریحا 3الجدول رقم (
 2018واألغوار، 

استخدامات األراضي والغطاء  المساحة (بالدونم)
 النباتي لمحافظة أریحا

 العدد
 1 أراضي صالحة للزراعة 75033
 2 غابات 369
 3 زراعات متنوعة 1516
 4 مناطق صناعیة وتجاریة 937
 5 وحفریات محاجر 159

 6 أراضي مفتوحة 362741
 7 أشجار 25705
 8 بیوت بالستیكیة 3801
 9 أعشاب وشجیرات رعویة 48696

 10 مالعب -مناطق ترفیھیة  78
 11 مسطحات مائیة 981

 12 مراعي 31022
 13 قواعد عسكریة إسرائیلیة 9019
 14 مستوطنات إسرائیلیة 23085
 15 مناطق عمرانیة فلسطینیة 9642

 16 مقابر 28

 المجموع 592815
القدس  –معھد االبحاث التطبیقیة  ،المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة

)2018( 
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 : استعماالت األراضي في محافظة أریحا واالغوار)6الخارطة رقم (

 
 
باإلضافة  تجمعات ثمانیةتجمعا، أما إداریا فتضم  عشر اربعةجغرافیا  محافظة أریحا واالغوارتضم و

كما تضم . یدیر كل منھما لجنة مخیم(مخیم عین السلطان ومخیم عقبة جبر) الجئین ل نإلى مخیمی
ومجلسین مجالس قرویة  خمس ،من بین التجمعاتوال تخضع ألیة إدارة.  ثالث مناطق أیضاالمحافظة 
% من مجموع مساحة 3.9 تھنسبما تشكل المساحة العمرانیة الفلسطینیة ووبلدیة واحدة. محلیین 

 50,000ما یزید عن  الیومد السكان  في المحافظة اعدتویبلغ . االجمالیة محافظة أریحا واالغوار
یبین اسم كل تجمع  )4الجدول رقم ( ).2017فلسطینیا (الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 

 :)7الخارطة رقم ( . أنظرداري وتلك المصنفة مخیمات الالجئینواالووضعھ الجغرافي 
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 : محافظة أریحا واألغوار، حسب التجمعات (جغرافیا وإداریا))4الجدول رقم (
جغرافیا -التجمع  العدد إداریا - التجمع   نوع اإلدارة 
 مجلس قروي الزبیدات الزبیدات 1
 مجلس قروي مرج نعجة مرج نعجة 2
 مجلس قروي الجفتلك الجفتلك 3
 مجلس قروي فصایل فصایل 4
 مجلس قروي مرج الغزال مرج الغزال 5
 مجلس محلي العوجا العوجا 6
 عین الدیوك الفوقا 8 مجلس محلي دمجت تحت إدارة واحدة النویعمة 7
 لجنة مخیم مخیم عین السلطان مخیم عین السلطان 9
 بلدیة أریحا أریحا 10
 لجنة مخیم مخیم عقبة جبر مخیم عقبة جبر 11
 غیر خاضعة لجھة ما النبي موسى 12
 غیر خاضعة لجھة ما دیر حجلة (موقع دیني) 13
 غیر خاضعة لجھة ما دیر القلط (موقع دیني) 14

2018أریج  ،المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة  
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 : الحدود اإلداریة للتجمعات الرئیسة في محافظة أریحا واالغوار)7الخارطة رقم (
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 1995في إطار اتفاقیات أوسلو الثانیة المؤقتة للعام  واالغوارمحافظة أریحا  .6
 
أ) و(ب) ( إلى من�اطق محافظة أریحا واالغوارفي  راضيألانفت صُ ، أوسلو الموقعةیة في إطار اتفاقو

س�تكمل قب�ل نھای�ة و(ج) وذلك كجزء من عملی�ة االنس�حاب اإلس�رائیلي والت�ي ك�ان م�ن المف�روض أن تُ 
من�اطق وع�دد ال توزی�عیبین  )5الجدول رقم (. التفاوض على قضایا الوضع النھائي، وقبل 1999عام ال

 :منھاالسكان الحالي في كل 
 

سیاسیة لمحافظة أریحا واالغوار وفقا التفاقیة  -: التقسیمات الجیو)5الجدول رقم (
 )1995المرحلة االنتقالیة ( -أوسلو

 المساحة  المساحة (بالدونم) %
 (كم مربع)

 المنطقة

 منطقة (أ) 68.2 68,165 11.5
 منطقة (ب) 0.694 694 0.1

 منطقة (ج) 523.9 523,956 88.4
 المجموع 592.8 592,815 100

 2018أریج، -: وحدة نظم المعلومات الجغرافیةالمصدر
 
(أ) و(ب)، والتي  المصنفة مناطقالیعیشون في المحافظة ٪ من سكان 95أن حوالي الجدیر بالذكر و

، حیث تصل الكثافة االجمالیة من مساحة المحافظةكم مربع)  68.9(٪ 11.6مساحتھا اإلجمالیة تشكل 
٪ 88.4بقیة السكان في المنطقة (ج) والتي تشكل ش ییع، بینما 2كم 1شخصا لكل  67السكانیة فیھا إلى 

لمحافظة ، حیث یوجد فیھا الجزء األكبر من أراضي امن المساحة االجمالیة للمحافظة )2كم 523.9(
 :)8الخارطة رقم ( أنظر الزراعیة والمساحات المفتوحة ومناطق التنمیة المستقبلیة.
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 –وفقا التفاقیة أوسلو واالغوار سیاسیة في محافظة أریحا-: التقسیمات الجیو)8الخارطة رقم (

 )1995المرحلة االنتقالیة (
 
 
 

 محافظة أریحا واالغوارفي بحق االراضي والممتلكات اإلسرائیلیة االنتھاكات  .7
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ص�عدت إس�رائیل م�ن انتھاكاتھ�ا تج�اه الم�واطن  ،وام االحتالل االس�رائیلي الثم�اني واالربع�ونعخالل أ
واس�تمرت ف�ي عملی�ات نھ�ب  ،ف�ي محافظ�ة أریح�ا واالغ�واربما في ذلك  الفلسطیني وأرضھ وممتلكاتھ

األراض��ي الفلس��طینیة خدم��ة ألھ��دافھا االس��تیطانیة المختلف��ة م��ن بن��اء لمس��توطنات وأحی��اء جدی��دة ف��ي 
ف�ي خط�وة م�ن ش�أنھا أن تُرس�خ م�ن الوج�ود اإلس�رائیلي ف�ي المنطق�ة  ،وتوسیع القائمة منھ�ا ،المحافظة

بل. كم�ا وص�عدت إس�رائیل م�ن وتفرضھ عل�ى االرض بحی�ث یُص�بح واقًع�ا یص�عب تغیی�ره ف�ي المس�تق
الق��رى والبل��دات الفلس��طینیة ف��ي المحافظ��ة عملی��ات الھ��دم للمن��ازل والمنش��آت الفلس��طینیة ف��ي مختل��ف 

ال�ى اقام�ة  باإلض�افةھ�ذا . بذریعة البناء غیر المرخص لوق�وع ھ�ذه المنش�أت ف�ي المنطق�ة المص�نفة ج"
كم���ا طال���ت  وش���ق الط���رق االلتفافی���ة.الب���ؤر االس���تیطانیة وانش���اء القواع���د العس���كریة المس���توطنات و

ألش�جار المثم�رة واألراض�ي الزراعی�ة الت�ي ھ�ي مص�در دخ�ل رئیس�ي لمعظ�م ااإلسرائیلیة  االنتھاكات
العدی�د م�ن الحكوم�ة االس�رائیلیة أص�درت العائالت الفلسطینیة ف�ي األراض�ي الفلس�طینیة المحتل�ة. كم�ا 

األراض�ي الفلس�طینیة وك�ان معظمھ�ا إم�ا بذریع�ة أن األوامر العسكریة التي طالت االف الدونمات م�ن 
تلك األراضي ھي ملك لدولة إسرائیل وعلیھ یُمنع على الفلسطینیین استغاللھا دون تصریح صادر ع�ن 

 ومحمیات طبیعیة. مغلقة  عسكریة أو مناطق الجھات االسرائیلیة المختصة
 

، رص��د معھ��د 2018وحت��ى الع��ام  2001 ب��ین ش��ھر ك��انون الث��اني م��ن الع��امالممت��دة م��ا الفت��رة وخ��الل 
االنتھاك��ات اإلس��رائیلیة ض��د األراض��ي  بص��ورة منھجی��ة وش��املة الق��دس (أری��ج) –األبح��اث التطبیقی��ة

دونم�ا م�ن األراض�ي   37764والممتلكات الفلسطینیة في محافظة أریحا واالغوار، حیث ت�م مص�ادرة 
خ��الل تل��ك الفت��رة، من��زال   261، ت��م ھ��دم الفلس��طینیة ألغ��راض إس��رائیلیة مختلف��ة. وع��الوة عل��ى ذل��ك

فیما یلي عرض لالنتھاكات اإلسرائیلیة في األراضي  .مخطرا بالھدم منزال 850وحالیا ھناك أكثر من 
 أنظ�ر الق�دس (أری�ج). –الفلسطینیة المحتلة بحسب اإلحصائیات الصادرة عن معھد األبح�اث التطبیقی�ة 

 :)6الجدول رقم (
 

واالغوار االنتھاكات اإلسرائیلیة في محافظة أریحا  ):6الجدول رقم (
2018العام  حتىو 2000في الفترة الواقعة ما بین العام   

االراضي 
 المصادرة

االشجار 
 المقتلعة

المنازل 
 المھدمة

المنازل 
 العام المخطرة بالھدم

37 0 0 3 2001 
502 0 16 13 2002 

30004 0 0 0 2003 
37 0 13 0 2004 
0 0 8 0 2005 
0 0 1 0 2006 
0 0 4 2 2007 
0 0 0 4 2008 
0 0 0 37 2009 
50 0 4 626 2010 
18 0 48 35 2011 
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3200 0 22 7 2012 
0 0 28 54 2013 
0 120 30 20 2014 
0 0 21 42 2015 

3887 0 45 10 2016 
0 400 16 2 2017 
29 560 5 2 2018 

 المجموع الكلي 857 261 1080 37764
 2018القدس (أریج)  -وحدة مراقبة االستیطان, معھد االبحاث التطبیقیة 

 

 واالغوار أریحا في محافظةاالسرائیلیة  النشاطات االستیطانیة .8
 

 المستوطنات االسرائیلیة •
 

 ،1967منذ احتالل اسرائیل ألراضي الض�فة الغربی�ة بم�ا فیھ�ا الق�دس الش�رقیة وقط�اع غ�زة ف�ي الع�ام 
وف�ي محافظ�ة  .دأبت الحكومات االسرائیلیة المتعاقبة على تشجیع االستیطان في الضفة الغربیة المحتلة

م�ا الی�وم یقطنھ�ا  مس�توطنة إس�رائیلیة 20 قام�ت اس�رائیل ببن�اءأریحا واالغوار على وجھ الخصوص، 
ك��م  23.1(دونم��ا  23,085المس��توطنات م��ا مس��احتھ مس��توطن إس��رائیلي. وتحت��ل ھ��ذه  6,000 یق�ارب
 :)7الجدول رقم (أنظر من مساحة المحافظة الكلیة. % 4ما نسبتھ  ،)مربع

 
 قائمة بالمستوطنات اإلسرائیلیة في محافظة أریحا واالغوار): 7الجدول رقم (

الر
 تاریخ اإلنشاء اسم المستوطنة قم

المساحة المصادرة 
من محافظة أریحا 

 (دونم)

 عدد السكان عام
2018 

 170 524 1977 الموج 1
 موقع سیاحي 472 غیر معروف اتراكزیا 2
 موقع سیاحي 692 غیر معروف شمال البحر المیت 3
 205 615 1980 د یریحویفیر 4
 191 2209 1970 عمسو 5
 1558 1464 1970 معالیھ فرایم 6
 141 1294 1980 یافیت 7
 260 1049 1978 تومر 8
 191 1125 1970 جلجال 9
 60 497 1981 (نعران) نیران 10
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22 
 

 114 5048 1979 (ناعمة) وميعن 11
 موقع سیاحي 1147 غیر معروف لیدو یھودا 12
 303 1418 1972 یل ئبیتسا 13

 جزء من مستوطنة 14
الجزء االكبر یقع في  438 1973 میخورا

 محافظة نابلس
 195 1208 1975 نتیف ھجدود 15
 122 665 1980 بیت ھعرافا 16
 185 1202 1970 ارجمان 17
 252 499 1970 یتاف 18
 1952 1004 1978 میتسبي یریحو 19

 جزء من مستوطنة 20
الجزء االكبر یقع في  514 1973 جیتیت

 محافظة نابلس
 5899 23085 المجموع

 ؛2018أریج،  -: وحدة مراقبة االستیطانالمصدر
 2018،أریج -وحدة نظم المعلومات الجغرافیة 

 
 االسرائیلیةالبؤر االستیطانیة  •

 
موقعا  11، ببناء 2018و 1996، قامت إسرائیل في الفترة الممتدة ما بین األعوام  عالوة على ذلك

وقد بدأت . "9بالبؤر االستیطانیة"استیطانیا في محافظة أریحا واالغوار، والتي باتت تعرف فیما بعد 
واخذت بالتفشي في مناطق الضفة الغربیة منذ ذلك ، 1996ھذه الظاھرة االستیطانیة بالظھور في العام 

الوقت وقد اخذت أبعادا مختلفة منذ ذلك الحین، حیث كانت بدایتھا دعوة' شارونیة' للمستوطنین الیھود 
لالستیالء على مواقع التالل والمرتفعات الفلسطینیة للحیلولة دون تسلیمھا للفلسطینیین الحقا في إطار 

جانبین. ورغم أن الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة لم تمنح تلك الظاھرة أي غطاء تسویة مستقبلیة بین ال
قانوني بالظاھر، فقد قامت بالرغم من ذلك بتوفیر غطاء امني لھا ولوجستي لوجودھا واستمرارھا، 

حین تولى أرییل شارون زمام الحكم وأطلق العنان لھذه البؤر، األمر الذي لم یشكل و 2001 فبعد العام
، حینما 1998خاصة أن المذكور قد أصدر نداًء للمستوطنین اإلسرائیلیین في العام  حینھامفاجأة في 

الحتالل تالل الضفة  "تولى وزارة الزراعة اإلسرائیلیة أبان حكم بنیامین نتنیاھو، دعا فیھ المستوطنین
األمر الذي أدى إلى ارتفاع  الغربیة حتى ال تخسرھا إسرائیل لصالح الفلسطینیین خالل المفاوضات،

 . "ملحوظ في عدد تلك البؤر في المناطق الفلسطینیة
 

المس��توطنین  م��ع بالتع��اون المس��ؤولین اإلس��رائیلیین م��ن قب��ل مرتجل��ة تقنی��ة ھ��ي للمس��توطنات لب��ؤر االس��تیطانیةا 9
المس�توطنات  عل�ى مقرب�ة م�ن وبع�ض المواق�ع قمم التالل علىباالستیالء  األخیر والتي بموجبھا یقوم  اإلسرائیلیین،

وك�ل – ض�من مس�احة المخط�ط الرئیس�ي للمس�توطنة إذا ك�ان موج�ودا  -إلى المس�توطنة  ضم الموقع من أجل القائمة
 .اإلسرائیلي شالمباشرة للجی ذلك تحت الحمایة
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وقد أضحت ظاھرة البؤر االستیطانیة تضاھي بخطورتھا المستوطنات القائم�ة حی�ث تس�یطر حفن�ة م�ن 
المستوطنین على أراضي شاسعة ف�ي من�اطق عش�وائیة ف�ي الض�فة الغربی�ة تعم�ل عل�ى تقطی�ع أوص�ال 

طینیة وتعزیز سیاسة الفصل اإلسرائیلیة بخالف ما ت�م اإلش�ارة إلی�ھ ف�ي خارط�ة الطری�ق المناطق الفلس
بخص��وص إزال��ة تل��ك الب��ؤر وإقام��ة دول��ة فلس��طینیة مس��تقلة ذات تواص��ل جغراف��ي وتتمت��ع بالس��یادة. و 

ولي سیاسة إسرائیلیة ھدفت إلى تضلیل المجتمع الد الجدیر ذكره أن إقامة البؤر االستیطانیة قد تم وفق 
فیما یتعلق باألھداف المنظورة لتلك البؤر، حیث تم إقامة عدد من تلك البؤر ضمن المخططات الھیكلیة 
للمستوطنات القائمة وأصبح یطلق علیھا اسم 'أحیاء استیطانیة' غرضھا االلتفاف على الضغوط الدولیة 

تل�ك الت�ي ی�تم بناؤھ�ا ف�ي على إسرائیل للحد من توسیع المستوطنات. ام�ا الن�وع األخ�ر م�ن الب�ؤر فھ�ي 
من��اطق خ��ارج ح��دود المخطط��ات الھیكلی��ة للمس��توطنات وبالت��الي یمك��ن اعتبارھ��ا ن��واة لمس��توطنات 

ف��ي اإلس��رائیلیة الت��ي أنش��ئت  ، یتض��من قائم��ة ب��البؤر االس��تیطانیة)8الج��دول رق��م ( إس��رائیلیة جدی��دة.
 .محافظة أریحا واالغوار

 

 القواعد العسكریة االسرائیلیة  •
 

بتخص��یص من��اطق ف��ي محافظ��ة أریح��ا واالغ��وار كقواع��د عس��كریة  1967قام��ت اس��رائیل من��ذ الع��ام 
اسرائیلیة وذلك تحت ادعاء "حمایة المس�توطنات االس�رائیلیة" والت�ي أص�بحت عب�ر س�نوات االح�تالل 

ونم�ا د 8,959االسرائیلي جزءا ال یتجزأ منھا. وتحتل القواعد العسكریة االس�رائیلیة الی�وم م�ا مس�احتھ 
 .)9رق�م ( (الخارطة غوار% من المساحة االجمالیة لمحافظة أریحا واال1.5ما نسبتھ  ،كم مربع) 8.9(

المزی�د م�ن المعان�اة عل�ى التجمع�ات  توتجدر االشارة ال�ى أن القواع�د العس�كریة االس�رائیلیة ق�د أض�اف

محافظة أریحا على أراضي  التي أنشئت البؤر االستیطانیة اإلسرائیلیة  ):8الجدول رقم (
 واالغوار

 فترة اإلنشاء المستوطنة األم األقرب اسم البؤرة االستیطانیة الرقم
 غیر معروف غیر معروف مزرعة عومر   1
 2002تشرین الثاني  -2001شباط  نیران غرب -نیران 2
 2002تشرین الثاني  -2001شباط  نیران شرق -نیران 3
 1999كانون الثاني  یتاف میفیعوت یریحو 4
 2001كانون الثاني  بیت ھعرفا مولنیفو 5
 2002كانون الثاني  میتسبي یریحو شمال شرق -میتسبي یریحو 6
 غیر معروف معالیھ افرایم االبتدائیةمعالیھ افرایم  7
 2002تشرین الثاني  -2001شباط  معالیھ افرایم شمال -معالیھ افرایم 8
 2002كانون الثاني  متسواة عجنوب مسو 9
 2002تشرین الثاني  -2001شباط  جیتیت شرق جیتیت 10
 2002تشرین الثاني  -2001شباط  میخورا جنوب میخورا 11

 2018أریج،  -وحدة نظم المعلومات الجغرافیة المصدر:
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الفلس�طینیین ال�ذین یعیش�ون ف�ي الفلسطینیة في المنطقة وأصبحت تمثل خطرا متص�اعدا وتھدی�دا لحی�اة 
م��ن بی��نھم العدی��د م��ن لق��وا ح��تفھم خ��الل األنش��طة الیومی��ة العس��كریة لج��یش  ،المن��اطق المج��اورة لھ��ا

 االحتالل اإلسرائیلي. 
 
 

 
 

: توزیع المستوطنات والبؤر االستیطانیة اإلسرائیلیة والقواعد العسكریة والطرق )9الخارطة رقم (
 أریحا واالغوارمحافظة االلتفافیة في 
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   مناطق االلغام العسكریة االسرائیلیة •
 

ا م�� الی�وم  وتحت�ل من�اطق ألغ��امقام�ت اس�رائیل بتخص��یص من�اطق ف�ي محافظ��ة أریح�ا واالغ�وار ككم�ا 
% من المساحة االجمالیة لمحافظة أریح�ا 42ما نسبتھ  ،كم مربع) 247.9دونما ( 247,864–مساحتھ 

ب�دءا م�ن مس�توطنة  ،رقیة م�ن محافظ�ة أریح�ا واالغ�وارالح�دود الش�مت�د عل�ى ط�ول حی�ث ت ،غ�وارواال
  .)10( رق��م الخارط��ة( ،ف��ي اقص��ى ش��مال المحافظ��ة وحت��ى الش��واطئ الش��مالیة للبح��ر المی��تأرجم��ان 

ھ�ي ج�زء م�ن المن�اطق المص�نفة  ،منطقة االلغ�ام ف�ي محافظ�ة أریح�ا واالغ�واروتجدر االشارة الى أن 
" في منطقة العزل الشرقیة.  كما وتجدر االشارة الى أن الحكوم�ة االس�رائیلیة أراضي عسكریة مغلقة"

ف�ي منطق�ة غ�ور االردن عق�ب االلغام التي زرعتھ�ا جزء من مناطق بدأت خالل العقد الماضي بتفكیك 
ش��ركات اس��رائیلیة بتس��ریب ھ��ذه المن��اطق ال��ى االح��تالل االس��رائیلي لالراض��ي الفلس��طینیة وس��ارعت 

 . في المنطقةالقاطنین لتحول دون استخدامھا من قِبل الفلسطینیین ھا لخاصة الستغال
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المغلقة أمام الفلسطینیین في محافظة أریحا االلغام والمناطق العسكریة : مناطق )10الخارطة رقم (
 واالغوار
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 في محافظة أریحا واالغوارالمستقبلیة المخططات االستیطانیة  .9

 "أولویة وطنیة إسرائیلیة" :المستوطنات اإلسرائیلیة •
 

صادقت حكومة اإلحتالل اإلسرائیلي  ،2012في التاسع والعشرین من شھر كانون الثاني من العام 
'مناطق ذات أولویة وطنیة'، والذي یضم بدوره سلسلة من  على مشروع استیطاني جدید تحت عنوان

للمناطق المستھدفة في المشروع. التي سوف یتم منحھا  واالمتیازات الفوائد و المخصصات المالیة
تجمعا اسرائیلیا،  557ووفقاً لخارطة المشروع، فان المناطق التي تبنتھا الحكومة اإلسرائیلیة تضم 

مستوطنة إسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة. وشملت المخصصات والمنح المالیة التي  89منھا 
ضمانات و فوائد ضریبیة ( لزراعة والصناعةا اقرھا المجلس الحكومي اإلسرائیلي المصغر قطاعات

األزمات والمشاركة في   للصناعة ودعم للموظفین وتوفیر الدعم والمساندة للمصانع في الكوارث
تطویر البنى التحتیة للصناعة والمنشآت الصناعیة ومنح مالیة لألبحاث الصناعیة وتكالیف التطویر) 

سكان وتشمل القروض المدعومة للشقق السكنیة (قروض ھذه باإلضافة الى تقدیم حوافز في مجال اال
تشطیب) ومكمالت القروض، وذلك كجزء من معاییر االستحقاق الُمخففة، كمعیار العمر األدنى 
للحصول على قروض. كما شملت أیضا إعانات مالیة لتكالیف التطویر وتشمل إعانات مالیة تغطي 

الى اإلعفاء من العطاءات فیما یخص  باإلضافةھذا  ،% من تكالیف التطویر للمتعھدین والمقاولین50
 الفوائد والحوافز األخرى فیما یخص مجال التعلیم في المناطق المستھدفة. الى األراضي اضافة 

 
 17، منھ�ا المحتل�ة ة في الض�فة الغربی�ةمستوطنة إسرائیلی 90المشروع االستیطانیة االسرائیلي  وشمل

 ،الم�وج ھي على النح�و الت�الي:و، محافظة أریحا واالغوارمستوطنة قائمة في  20من أصل مستوطنة 
، وميع��ن، میخ��ورا، میتس��بي یریح��و، ع، مس��وف��رایمامعالی��ھ  ،جیتی��ت، جلج��ال، بی��ت ھعراف��ا، ارجم��ان

للمس�توطنین ویبلغ التع�داد الكل�ي . یتافو، یافیت، فیرد یریحو، تومر، یلئاسبیت ،نیرانتیف ھجدود ، ین
 )11الخارطة رقم ( أنظر. امستوطن 6,000ما یقارب القاطنین في تلك المستوطنات اإلسرائیلیین 
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الضفة الغربیة المحتلة بما ): المستوطنات االسرائیلیة ذات االولویة الوطنیة في 11الخارطة رقم (
 محافظة أریحا واالغوارفیھا 

 

 اإلسرائیلیة والمناطق الزراعیة  المستوطنات •
 

شجعت الحكومات االسرائیلیة المتعاقبة  لألراضي الفلسطینیة، خالل أعوام االحتالل االسرائیلي
المستوطنین على استغالل المناطق الزراعیة المجاورة للمستوطنات وزراعتھا وفالحتھا وذلك 

الضفة الغربیة المحتلة وفرض واقع ألیم للسیطرة على المزید من االراضي الزراعیة الفلسطینیة في 
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نصیباً من السیطرة االسرائیلیة على االراضي الزراعیة واالغوار على االرض. وكان لمحافظة أریحا 
خالل أعوام االحتالل لتي سیطر علیھا المستوطنین لألغراض الزراعیة حیث بلغت المساحة ا

 43,669 في محافظة أریحا واالغوار 10االسرائیلیةلمستوطنات والتي تقع على مقربة من ااالسرائیلي 
% من المساحة الكلیة للمناطق الزراعیة االسرائیلیة في منطقة 67.8ما نسبتھ ،)مربع كم 43.7دونما (

% من المساحة الكلیة لمحافظة أریحا 7.4) (كم مربع) 64.4دونما ( 64,368غور االردن (
اإلسرائیلیین لالراضي الزراعیة الفلسطینیة واقع خطیر على واالغوار). ویشكل استغالل المستوطنین 

ي تعتمد على الزراعة القطاع االقتصادي الفلسطیني ویھدد وجود العدید من العائالت الفلسطینیة الت
 : )12الخارطة رقم (أنظر . كمصدر رزق لھا

 

 
 في محافظة أریحااألراضي الزراعیة التابعة للمستوطنات اإلسرائیلیة ) : 12الخارطة رقم (

 واالغوار

 والموج وبیت ھعارفاهبیتسائیل وتومر وجلجال مثل مناطق زراعیھ بالقرب من مستوطنات   10
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 ألف دونم جنوبي منطقة العزل الشرقیة 400تمدید سریان مصادرة ما یزید عن  •
 

أصدر جیش االحتالل اإلسرائیلي أمرا عسكریا  ،2015في االسبوع االول من شھر شباط من العام 
) 6/س (تعدیل حدود  رقم 99/1یھودا والسامرة)  5770-2009- 1651یحمل الرقم والمسمى ( 

دونما من  410,672) والذي یقضي بتمدید إغالق ومصادرة 912( منطقة إطالق نار  5775-2015
العزل الشرقیة تبدأ من مستوطنة معالیھ في المقطع الجنوبي لمنطقة األراضي الفلسطینیة الواقعة 

من كم مربع)  8.2(دونما  8,238منھا  ،أدومیم وصوال ألقصى الجنوب الشرقي لمحافظة الخلیل
أراضي محافظة أریحا واالغوار. والجدیر ذكره بأن جیش االحتالل اإلسرائیلي كانت قد أصدر األمر 

 410,884والذي أعلن فیھا إغالق ومصادرة  2009م العسكري قبل التعدیل في  شھر أیار من العا
دونما المذكورة قد تم  212دونما عن أمر التمدید الحالي وذلك الن  212دونما أي بزیادة قدرھا 

استخدامھا لصالح توسیع مستوطنة معالیھ أدومیم غیر الشرعیة وبالتالي تم شطبھا من ضمن المناطق 
 :)13الخارطة رقم ( أنظر .صادرمن خالل التعدیل ال المصادرة والمغلقة

 

 
 )/س99/1(یھودا والسامرة)  5770-2009-1651(االمر العسكري االسرائیلي رقم ) : 13الخارطة رقم (

 )912( منطقة إطالق نار  2015-5775) 6(تعدیل حدود رقم 
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 لحكومةاالول لاالستیطاني  ھ،الوج“الدولة أراضي “المصادرة بذریعة  •
 ةاالسرائیلی

 
إن سیاسة االحتالل اإلسرائیلي لمصادرة وإغالق األراضي الفلسطینیة بذریعة انھا أراضي عسكریة 

بأراضي الدولة" ما ھي إال حلقة من مسلسل االستیطان والتھوید اإلسرائیلي "مغلقة أو ما یسمى 
رسیم لألراضي الفلسطینیة المحتلة بھدف ضم أكبر قدر ممكن من األراضي الفلسطینیة المحتلة وت

حدودھا وواقعھا الجغرافي على مقاس المشروع التھویدي والتوسعي لدولة االحتالل. فسیاسة مصادرة 
ت االحتالل اتعتبر أحد البدع التي اختلقتھا سلط "أراضي دولة"أراضي الفلسطینیین بحجة انھا 

 ون عناء وجھد.اإلسرائیلي لتمكنھا من ابتالع مساحات شاسعة من أراضي الفلسطینیین دفعة واحدة بد
 

لم یكن  1967فعندما احتلت إسرائیل األراضي الفلسطینیة (الضفة الغربیة و قطاع غزة) في العام 
ھناك تسجیل رسمي إال لثلث األراضي المملوكة للفلسطینیین فیما كانت باقي األراضي مثبتة ملكیتھا 

ت تسجیل رسمیة صادرة عن من خالل كواشین طابو تركیة (یعود تاریخھا للعھد العثماني) وشھادا
حكومة االنتداب البریطاني وكذلك التسجیل لدى دائرة األراضي األردنیة بحسب القانون المعمول بھ 

فاعال في الضفة  1858. وبشكل أساسي، ما زال قانون االراضي العثماني للعام 1967قبل العام 
بشكل كبیر خالل قرون العھد العثماني، أو الغربیة المحتلة لتنظیم ملكیة األراضي اال انھ لم یكن فاعال 

 .خالل االنتداب البریطاني والحكم األردني اللذان حافظا على استخدام نفس القانون
 

) 1091) (والمعدل بموجب االمر العسكري 1967(للعام   59وكان األمر العسكري االسرائیلي رقم 
اال  ،1967الضفة الغربیة المحتلة عقب العام مرجعیة في اعادة تعریف ملكیة االراضي الفلسطینیة في 

"لحارس األمالك  59أنھ جاء مخالفا لقانون األراضي العثماني، حیث اجاز االمر العسكري رقم 
الحكومیة" والمعین من قبل السلطات العسكریة اإلسرائیلیة باالستیالء على األراضي المملوكة 

حارس األمالك الحكومیة" باالستیالء على األراضي للحكومة األردنیة. كما أجاز االمر العسكري "ل
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 

  ".1967دولة عدوة قبل وخالل وبعد حرب العام 
 

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
إسرائیل نفسھا مالكة ھذه االراضي بصفتھا الوریثة للحكم األردني الذي انتھى باالحتالل  إعتبرت

كما شرعت إسرائیل  .وذلك وفقا للتفسیر اإلسرائیلي للقانون 1967العسكري اإلسرائیلي في العام 
٪ 14.9دونما ( 843,922بتصنیف مساحة إضافیة من االراضي الفلسطینیة "أراضي دولة" بلغت 

تستعد االدارة المدنیة  ،. والیوم1979من إجمالي مساحة الضفة الغربیة) وكان أوجھا عقب العام 
تم إعداد مخططات تسجیل لھا حیث  االسرائیلیة الستكمال اإلجراءات على ما یسمى "أراضي دولة" 
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٪ من 11.7ل والتي تشك ،بعد مسحھا وجاري العمل على إجراءات تسجیلھا وفقا للقوانین اإلسرائیلیة
فان المساحة  ،دونما. وبالمجمل  666,327اجمالي مساحة الضفة الغربیة مع مساحة إجمالیة قدرھا 

نحو  ،دونما 2,145,169اإلجمالیة لألراضي المصنفة "أراضي الدولة" وفقا إلسرائیل تصل الى 
 . المحتلة ٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربیة37.8

 
دونما للتصنیف االسرائیلي  407,425 فقد خضع ما مساحتھ ،واالغواروفیما یخص محافظة أریحا 

% من مساحة المحافظة الكلیة. كما ان اغلبیة ھذه االراضي المصنفة 68.7ما نسبتھ  ،"أراضي دولة"
"اراضي دولة" تقع في محیط المستوطنات االسرائیلیة غیر الشرعیة المقامة على اراضي المحافظة 

دعاءات الباطلة التي تنتھجھا دولة االحتالل للسیطرة على االراضي الفلسطینیة. االمر الذي یظھر اال
فحین تصدر االدارة المدنیة االسرائیلیة أمر عسكري لمصادرة اراضي فلسطینیة تحت ذریعة 

 ،"اراضي دولة"، تكون ھذه االراضي على مقربة من المستوطنات االسرائیلیة وتھدف من العملیة
الخارطة رقم و )9(والجدول رقم  اضي الفلسطینیة لتوسیع المستوطنات القائمة.السیطرة على االر

)14( : 
 

: االراضي الفلسطینیة التي تخضع لتصنیف أراضي )9(الجدول رقم 
 دولة في محافظة اریحا واالغوار بحسب التصنیفات االسرائیلیة

 العدد تصنیف االرض المساحة (بالدونم)
 1 أراضة معلنة 54,405
 2 أراضي دولة مسجلة 240,016
 3 اراضي قید المسح 113,004
  المساحة الكلیة 407,425

القدس  –معھد االبحاث التطبیقیة  ،المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة
2018 ،(أریج)  
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): االراضي الفلسطینیة التي تصنفھا اسرائیل "أراضي دولة" في محافظة أریحا 14الخارطة رقم (
 واالغوار

 
 

   "محمیات الطبیعیةالمصادرة من خالل اعالن مناطق " •
 

صادرت اسرائیل مساحات شاسعة من االراضي الفلسطینیة تحت مس�مى "محمی�ة طبیعی�ة" أو "حدیق�ة 
واالمر العسكري االسرائیلي رقم  1969للعام  363وطنیة" من خالل االمر العسكري االسرائیلي رقم 

لي. وق��د اس��تخدمت إس��رائیل ھ��ذه االوام��ر لمص��ادرة األرض م��ن خ��الل عل��ى الت��وا 1970للع��ام  373
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وفرض قیودا مشددة على البناء واس�تخدام األراض�ي ف�ي ھ�ذه المن�اطق  "محمیة طبیعیة"االعالن عنھا 
للمطالب��ة بحمای��ة البیئ��ة. اال أن اس��رائیل ل��م تلت��زم ب��القیود الت��ي فرض��تھا م��ن خ��الل االوام��ر العس��كریة 
السابقة الذكر بل سارعت الستغالل ھذه المحمیات الطبیعیة والحدائق الوطنی�ة بم�ا یتناس�ب ومص�الحھا 

الت��ي تمثل��ت ا ببن��اء المس��توطنات وت��وطین المس��توطنین فیھ��ا. وعل��ى ال��رغم م��ن أن��ھ م��ن  االس��تعماریة
المفترض أن تكون ھذه المحمیات الطبیعیة لحمایة البیئة، فان السلطات االسرائیلیة تعتب�ر االم�ر ج�زءا 

 أساسیا من برنامج مصادرة األراضي الفلسطینیة.
 
ع�ا عل�ى انھ�ا محمی�ات طبیعی�ة ویبل�غ مجم�وع مس�احتھا موق 48في الضفة الغربیة المحتلة تم تص�نیف ف

% م�ن 88% من مجموع مساحة الضفة الغربیة المحتلة). تجدر االشارة ال�ى أن 12.4كم مربع ( 703
مجموع مساحات المحمیات الطبیعیة في الضفة الغربیة المحتلة یقع في المنطقة الت�ي ت�م تص�نیفھا "ج" 

أمنی�ا  ،والت�ي م�ا زال�ت تخض�ع للس�یطرة االس�رائیلیة الكامل�ة 1995بحسب اتفاقی�ة أوس�لو الثانی�ة للع�ام 
% من مساحة المحمیات الطبیعیة في الضفة الغربیة ف�ي المن�اطق المص�نفة "ا" و 12واداریا. فیما تقع 

 "ب" حیث تخضع ھذه المناطق للسیطرة الفلسطینیة .  
 

دونما  126,862تصنف السلطات االسرائیلیة ما مساحتھ  ،بشكل خاص أریحا واالغواروفي محافظة 
% من المساحة الكلیة للمحافظة) كمناطق محمیات 21من األراضي الفلسطینیة في المحافظة (

 ،حیث تمنع الفلسطینیین من البناء فیھا أو استغاللھا ألي غرض كان بھدف السیطرة علیھا ،طبیعیة
یة في تلك المناطق بغض النظر كانت محمیة طبیعیة أم ال. وقد فیما تطلق العنان لمخططاتھا االستیطان

تم تسجیل العدید من الحوادث عندما قام الفلسطینیون بحراثة وفالحة أراضیھم التي تقع ضمن المناطق 
حیث سارعت السلطات االسرائیلیة ألخالء ھذه االراضي  ،التي تخضع لتصنیف "محمیات طبیعیة"

ویجیز قانون (قواعد فمثال وتھدید أصحابھا بعدم الدخول الیھا أو العمل فیھا من خالل أوامر عسكریة. 
وقواعد التصرف في الحدائق العامة  1972-5733التصرف في المحمیة الطبیعیة (یھودا والسامرة) 

)) للحكومة االسرائیلیة بتطبیق سلسلة من القواعد في المناطق المعلنة 1974-5734(یھودا والسامرة) 
على حد تصریحات الجانب االسرائیلي مثل تقیید  11"محمیة طبیعیة أو حدائق وطنیة" بغیة حمایتھا

 ، 12الوصول الى المنطقة او البناء فیھا أو استغاللھا ألي غرض كان
 
 
 

11      Dispossession and Exploitation Israel’s Policy in the Jordan Valley and 
Northern Dead Sea 
http://www.btselem.org/download/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf 
12  National Parks and Nature Reserves Regulations (Prohibitions on Causing 
Damage to Protected Nature Values), 1968. 
http://faolex.fao.org/cgi-
bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-
FAOC033422&format_name=ERALL&lang=eng 

                                                 

http://www.btselem.org/download/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-FAOC033422&format_name=ERALL&lang=eng
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-FAOC033422&format_name=ERALL&lang=eng
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-FAOC033422&format_name=ERALL&lang=eng
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 سرائیلیة أدوات فعالة لمصادرة االراضي الفلسطینیة.تعطي السلطات اال  13اال أن ھذه القواعد 
 

كما تجدر االشارة الى انھ یمكن اعادة تصنیف المناطق التي تعلنھا اسرائیل عل�ى انھ�ا "من�اطق امنی�ة" 
اذا قامت اسرائیل بتص�نیف منطق�ة معین�ة  ،الى محمیات طبیعیة بموافقة وزیر الدفاع االسرائیلي. فمثال

فانھ باإلمكان اعادة تصنیف  ،حتلة على انھا "منطقة أمنیة" تحت أي ظرف معینفي الضفة الغربیة الم
ھذه المنطقة الى محمیة طبیعیة وذلك حتى تمنع اسرائیل وصول الفلسطینیین الى ھذه المنطقة وبالت�الي 

یوض��ح فی��ھ أن   14ق��د نش��رت تقری��را 2007وكان��ت حرك��ة الس��الم االس��رائیلیة ف��ي الع��ام  مص��ادرتھا.
اسرائیل أقامت العدید من المستوطنات االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتل�ة ف�ي من�اطق كان�ت اص�ال 

االمر الذي یظھ�ر تالع�ب اس�رائیل ب�القوانین  ،مصنفة محمیات طبیعیة من قبلھا (الحكومة االسرائیلیة)
 )15طة رقم (الخار أنظرالتي تسنھا لصالح مطامعھا االستعماریة في المنطقة. 

 
 
 

13  National Parks and Nature Reserve Law (No. 5723 of 1963) 
http://faolex.fao.org/cgi-
bin/faolex.exe?rec_id=004935&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=en
g&format_name=@ERALL 
14Construction of Settlements and Outposts on Nature Reserves in West Bank, Dror Etkes 
and Hagit Ofran  

                                                 

http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=004935&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=004935&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=004935&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
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في محافظة  "محمیات طبیعیة"): االراضي الفلسطینیة التي تخضع لتصنیف 15الخارطة رقم (
 أریحا واالغوار

 
 

مخططات اسرائیلیة لترحیل التجمع�ات البدوی�ة الفلس�طینیة م�ن الق�دس الش�رقیة  •
 الى محافظة أریحا واالغوار المحتلة
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مف�اده ب�ان  15نشرت ص�حیفة ھ�آرتس اإلس�رائیلیة تقری�را ، 2014في السادس من شھر أیلول من العام 
اسرائیل بصدد طرح مخطط من اجل مراجعة الجمھور یھ�دف ال�ى ترحی�ل االالف م�ن الب�دو الق�اطنین 

االغ��وار. وتعتب��ر ھ��ذه الخط��وة ھ��ي وف��ي الق��دس الش��رقیة قص��را ال��ى مدین��ة جدی��دة ف��ي محافظ��ة اریح��ا 
لسلطات االسرائیلیة ومن ثم تتم عملیة ط�رح العط�اءات للب�دء األخیرة قبل إقرار مخطط البناء من قبل ا

قد نشرت مخططات للمدین�ة الجدی�دة الت�ي تن�وي اقامتھ�ا  16في البناء. وكانت االدارة المدینة االسرائیلیة
على أراضي قریة النویعمة الفلسطینیة شمال مدینة اریحا وأطلقت علیھا اسم "رمات نویعمة". وتحم�ل 

 1417/1والمخط���ط رق���م  1418والمخط���ط رق���م  1419المخط���ط رق���م  :التالی���ة المخطط���ات االرق���ام
 :17و  16والخرائط  )10الجدول رقم ( أنظر. 1417/3والمخطط رقم  1417/2والمخطط رقم 

 
): مخططات المدینة الجدیدة "رمات نویعمة" كما طرحتھا االدارة 10الجدول رقم (

 المدینة االسرائیلیة
 التجمع المستھدف البناءنوع  رقم المخطط العدد
 النویعمة 1حي سكني  1419 1

 2حي سكني  1418 2 النویعمة
 الدیوك الفوقا 3حي سكني  1417/1 3
 النویعمة الفوقا 4حي سكني  1417/2 4
شارع یوصل بین االحیاء  1417/3 5

 السكینة السالفة الذكر
 النویعمة والدیوك

 2014 ،-(Bimkom)التخطیط)(مخطّطون من أجل حقوق المصدر: 
 

 
 

15 Israel to forcibly evict Bedouins from West Bank 
-from-bedouins-evict-forcibly-to-edition/news/israel-http://www.haaretz.com/print

1.384290-bank-west 
اإلدارة المدنیة االسرائیلیة ھي الذراع المسؤولة عن تطبیق سیاسة الحكومة االسرائیلیة في أراضي الضفة   16

الغربیة المحنلة بالتنسیق مع الوزارات المختلفة وجیش االحتالل اإلسرائیلي وأیضا في مجاالت التخطیط والبناء 
ع للسیطرة االسرائیلیة الكاملة بحسب اتفاقیة أوسلو والبنى التحتیة في المناطق المصنفة "ج" التي ما زالت تخض

 .1995الثانیة للعام 

                                                 

http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-to-forcibly-evict-bedouins-from-west-bank-1.384290
http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-to-forcibly-evict-bedouins-from-west-bank-1.384290
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 المخطط االسرائیلي كما نشرتھ جمعیة بمكوم االسرائیلیة: )16الخارطة رقم (

 (مخطّطون من أجل حقوق التخطیط)
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 في محافظة أریحا واالغوار  "رمات نویعمة" ،تفصیل مخطط المدینة الجدیدة: )17(خارطة رقم ال

 
والجدیر بالذكر أن االدارة المدینة االسرائیلیة قد صاغت مخططات المدینة الجدیدة دون استشارة 

انتھاك لتوصیات المحكمة وھو بحد ذاتھ التجمعات البدویة المقرر ترحیلھا للعیش في المدینة الجدیدة، 
معات البدویة دورا في العلیا االسرائیلیة التي كانت قد أوصت في جلساتھا السابقة بأن تأخذ ھذه التج

في المحكمة العلیا االسرائیلیة في  ،أوزي فوجلمان ،كما جاء على لسان القاضي ،عملیات التخطیط
"نحن نعرف القلیل من التاریخ عن محاوالت اعادة التوطین ...  الذي قال: 2014شھر نیسان من العام 

والتي ھي ھیكلیة  -ت ھذه العملیات ونحن ندرك أن ھناك معارضة قویة"... "والسؤال ھو ما إذا كان
ال ینبغي أن تنفذ على مستوى عالي من الحوار ... والسؤال ھو ما إذا كان  -وعلى مستوى القبیلة 

من وراء ھذه اإلعالنات أو قاعدة قانونیة. وتقییمي ھو أنھ من دون  ]بین الطرفین[ھناك أي حوار
 حوار، سیكون من الصعب تنفیذ ھذه األمور".

 
المدنی�ة  ل�إلدارةاال أن المخططات االسرائیلیة ج�اءت انعكاس�ا لرغب�ة قس�م التخط�یط االس�رائیلي الت�ابع 

ل��م تش��أ أن یك��ون لھ��ذه التجمع��ات البدوی��ة أي دور ف��ي عملی��ة  ،االس��رائیلیة الت��ي ب��دورھا ومن��ذ البدای��ة
دوی�ة حت�ى یتس�نى التخطیط حتى تفرض علیھم الرحیل وتتجنب دوامة المساومات مع ھذه التجمعات الب

 3910االستیطاني الذي یشمل بناء  " E1"لھا تنفیذ مخططاتھا االستیطانیة في المنطقة وأھمھا مخطط 
غرف�ة فندقی�ة ومنطق�ة  2152ال�ى بن�اء  باإلض�افةھ�ذا  ،وحدة استیطانیة غرب مستوطنة معالی�ھ أدوم�یم
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أنظ�ر ). 2008صناعیة ومقر للشرطة االسرائیلیة (تم بناءه وتدشینھ في منطقة معالیھ أدومیم ف�ي الع�ام 
 أدناه: )18(الخارطة 

 

 
 

: التجمعات البدویة الفلسطینیة في محیط تجمع معالیھ أدومیم االستیطاني شرق )18(الخارطة رقم 
 "مدینة القدس ومخطط مدینة "رمات نویعمة

  
 

ش��خص م��ن ك��ل م��ن  12,500ن المدین��ة الجدی��دة س��وف تتس��ع ل اف�� ،المخطط��ات االس��رائیلیةوبحس��ب 
عرب الجھالین والكعابنة والرشایدة القاطنین في جمیع محافظات الضفة الغربی�ة اذ ال تقتص�ر عملی�ات 

 تس�عى اس�رائیل و ب�ل ،التھجیر القصریة االسرائیلیة على التجمعات البدویة في القدس الشرقیة المحتل�ة
 الى توسیع حملتھا لتشمل باقي محافظات الضفة الغربیة المحتلة. 

 
 محافظة أریحا واالغوارنقاط التفتیش (الحواجز) اإلسرائیلیة في   .10

 
على الدوام إجراء عادیا لجیش االحتالل اإلسرائیلي في والحواجز العسكریة  كانت نقاط التفتیشلطالما 

 أیلولأواخر شھر في الثانیة الندالع االنتفاضة الفلسطینیة ونتیجة إال انھ . الضفة الغربیة وقطاع غزة
جیش االحتالل اإلسرائیلي من عدد حواجز التفتیش إلى مستویات غیر مسبوقة، ، زاد 2000عام ال من
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ھذه  وتشكلإلى جانب القیود المفروضة على الشعب الفلسطیني أثناء محاولتھم عبور ھذه الحواجز. 
. الشعب الفلسطیني قیودا مفروضة على عبور وحركةیرافقھا من إجراءات  ما النقاط والحواجز و

سلوك الجنود اإلسرائیلیین المتمركزین على ھذه الحواجز منحى ، اتخذ على مدى السنوات الماضیةو
وقد ثبت المخططة. السلوكیات السادیة و أبعد من المعاملة المعتادة، حیث تعدتھا إلى األعمال الوحشیة

الفلسطینیین من مختلف شرائح  اتوشھاد، ، والتحقیقاتالعدید من تقاریر حقوق اإلنسان ذلك في
اإلذالل الضرب وعلى وقد شملت . المجتمع الذین تعرضوا ألشكال مختلفة من القسوة اإلسرائیلیة

. وقد كان تلك الحواجز البرد قبل السماح لھم بعبور الشمس الحارقة أوأشعة تحت والحجز لساعات 
وك الجنود اإلسرائیلیین عند نقاط التفتیش تداعیات وتأثیرات مؤلمة على المجتمع الفلسطیني، حیث لسل

، معدالت البطالة، وارتفاع االقتصادي بین المناطق، والفصل تسببت في قطع الروابط االجتماعیة
، شكل كبیر األطباءھذا، فقد تأثر بباإلضافة إلى  الداخلیة.الھجرة نشطة الحیاتیة الیومیة، وألوتعطیل ل

 منع الجنود لھم من عبور نقاط التفتیش في كثیر من األحیان؛ والخدمات الطبیة، والمرضى من خالل
كراسي ال بما في ذلك حاالت الطوارئ الطبیة. ففي العدید من الحاالت اضطر المرضى العبور على

لعبور، مما تسبب في با عندما لم یسمح لسیارات اإلسعاف) الجحشحیوان (المتحركة أو على ظھر 
الجنود اإلسرائیلیین عند نقاط التفتیش یفرضون قیودا ، فإن وفاة العدید من المرضى. وعالوة على ذلك

وعلى الرغم من أنھ لیس من الواضح أن الجیش ، على مواعید الحركة في العدید من نقاط التفتیش
ا من أعمال وحشیة مماثلة مرت دون شیئا واحد، إال انھ یمثل اإلسرائیلي یجیز مثل ھذه األعمال

 عقاب.
 

عن أیة محافظة فلسطینیة أخرى من حیث اإلجراءات  محافظة أریحا واالغوارو ال تختلف 
اإلسرائیلیة المستخدمة من قبل  الحواجزبجمیع أنواع نقاط التفتیش وحیث أنھا مثقلة اإلسرائیلیة، 

حواجز المكعبات  والتي تشمل:، طینیینض القیود على حریة حركة الفلسلفر الجیش اإلسرائیلي
 . الطرق الثانویةوبوابات حدیدیة على  الخنادقو نقاط التفتیش المأھولة، اإلسمنتیة، السواتر الترابیة

بحلول حواجز  4 إلى ویصل عدد الحواجز العسكریة االسرائیلیة في محافظة أریحا واالغوارھذا 
، وأنواع الحواجز المختلفة التي وضعھا الجیش اإلسرائیلي، یبین عدد )11(الجدول رقم . 2018عام ال

نسمة من السكان الفلسطینیین في  50,000حركة أكثر من والتي تستخدم للتحكم وتقیید وحصر 
 .محافظة أریحا واالغوار

 
 
 
 
 
 

 : نقاط التفتیش اإلسرائیلیة في محافظة أریحا واالغوار)11( الجدول رقم
 التفتیشعدد نقاط  نوع نقطة التفتیش

 2 ساتر ترابي
 2 بوابة طریق
 4 المجموع

 2018أریج،  -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة
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 واالغوار أریحا محافظة في اإلسرائیلیة الطرق االلتفافیة  .11
 

توقیع اتفاقیة أوسلو بین اإلسرائیلیین إال بعد  حیز االستخدامالطرق االلتفافیة" مصطلح "لم یدخل 
اإلسرائیلي واستخدام جیش إشارة إلى الطرق المخصصة لل، وھو 1993والفلسطینیین في عام 

إعادة انتشار الجیش من اجل  على نحو یتجاوز المدن والمجتمعات المحلیة الفلسطینیة، المستوطنین
ي . منذ ذلك الحین، كثفت إسرائیل من جھودھا لزیادة عدد الطرق االلتفافیة في األراضاإلسرائیلي

الفلسطینیة المحتلة كجزء من سیاستھا لفرض حقائق على أرض الواقع؛ والتي في النھایة سوف تؤثر 
على نتائج المفاوضات مع الفلسطینیین، بما في ذلك تأثیرھا سلبا على إنشاء دولة فلسطینیة متواصلة 

 جغرافیا وقابلة للحیاة.
 

أطلقتھ الحكومة اإلسرائیلیة عقب احتالل الضفة وباإلضافة إلى البرنامج االستیطاني اإلسرائیلي الذي 
، 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 
الفلسطینیة المحتلة وتلك التي داخل إسرائیل، والتي  اإلسرائیلیین بین ھذه المستوطنات في األراضي

في نھایة المطاف سوف تعمل على دمج شبكة الطرق االلتفافیة داخل األراضي الفلسطینیة والطرق 
 في إسرائیل.

 
وقد قام اإلسرائیلیون بشق وبناء ھذه الطرق تحت ذریعة "االحتیاجات األمنیة"؛ وھو المصطلح الذي 

یلي العذر الشرعي لمصادرة األراضي الفلسطینیة، وھو إجراء ثبتت فاعلیتھ في قدم للجیش اإلسرائ
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 المستوطنین 

كما عززت یین الذین بدورھم یقومون بتحویلھا إلى منطقة عمرانیة (مستوطنة) للعیش فیھا. اإلسرائیل
إسرائیل من الدور العسكري للمستوطنات اإلسرائیلیة والطرق االلتفافیة، وسمحت بدورھا للجیش 
 بمصادرة األراضي الفلسطینیة الخاصة في األراضي المحتلة لبناء المستوطنات والطرق االلتفافیة؛
كما تحججت إسرائیل أیضا بان الطرق التي تقوم بشقھا في األراضي الفلسطینیة سوف تعود بالنفع 

 على السكان المحلیین الفلسطینیین الذین سوف یسمح لھم بالسفر علیھا.
 

فان الطرق اإلسرائیلیة (الطرق االلتفافیة) المقامة على األراضي الفلسطینیة ، وعالوة على ذلك
إسھاما كبیرا في تحفیز اإلسرائیلیین على العیش في المستوطنات، وتدفعھم أیضا على المصادرة تسھم 

اتخاذ زمام المبادرة لبناء المزید من الطرق على عاتقھم، والتي في وقت الحق یتم اعتمادھا وتبنیھا 
كل من قبل جیش االحتالل اإلسرائیلي لیلقي ظالال من الشرعیة على ھذه الطرق. ففي الوقت الذي تش

فیھ الطرق االلتفافیة حلقة وصل بین المستوطنات اإلسرائیلیة بعضھا ببعض في األراضي الفلسطینیة 
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المحتلة، تعمل الطرق االلتفافیة أیضا على كبح تنمیة المجتمعات المحلیة الفلسطینیة في الضفة 
 الغربیة، من خالل خلق واقع من عوائق في المناطق المخصصة للتنمیة.

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

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

العام شھر ایلول من ولكن عقب اندالع االنتفاضة الثانیة في  امني مكثف قد یدوم لساعات طویلة.
إال إذا كان بحوزتھم تصاریح خاصة ، أصبح استخدام الفلسطینیین لھذه الطرق شبھ معدوم، 2000

وفي وقت الحق، أصبح صادرة عن اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة تسمح لھم بالسفر على تلك الطرق. 
الجیش اإلسرائیلي یطلق على الطرق االلتفافیة التي ال یسمح للفلسطینیین باستخدامھا بأنھا "طرق 

 "، بمعنى أن ھذه الطرق خالیة من استخدام الفلسطینیین لھا.معقمة
 

 االلتفافیة"الطرق "مسمى تندرج تحت في محافظة أریحا واالغوار من الطرق  كم 129ھناك  ،والیوم
ما طرق قائمة أو طرق مخطط إلقامتھا، والتي بدورھا تمتثل للبرنامج )، وھي إ19رقم ارطة الخ(

 االستیطاني اإلسرائیلي الذي یھدف إلى ربط ھذه المستوطنات بعضھا ببعض ومع المستوطنات
(الخط األخضر ) }، وتسھیل حركة مرور  1949اإلسرائیلیة داخل إسرائیل {وراء خط الھدنة لعام 

المستوطنین. ویمنع الفلسطینیون حالیا من استخدام شبكة الطرق االلتفافیة من خالل الحواجز 
 العسكریة التي یقیمھا جنود االحتالل اإلسرائیلي على مداخل ھذه الطرق والتي تتمثل بالكتل

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

 
(ارتداد  منطقة العازلةاألراضي لصالح الالمزید من  شق الطرق االلتفافیة یتطلب مصادرة نكما أ

، مما تسبب من جوانب الطریق متراعلى كل جانب75الطریق) والتي تمتد على طول الطریق بعرض 
 -أدناه: 19أنظر الخارطة . محافظة أریحا واالغوارألراضي في ل ھائل دمار في یزال یتسببوال 
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 الطرقو محافظة أریحا واالغوارداخل وحول : نقاط التفتیش اإلسرائیلیة )19الخارطة رقم (

 االلتفافیة االسرائیلیة
 

 العنصري اإلسرائیلي  العزلوخطة جدار  واالغوارمحافظة أریحا  .12
 

یظھر التعدیل االخیر الصادر عن وزارة االحتالل االسرائیلي في الثالثین من شھر نیسان من العام 
 على،محافظة أریحا واالغوارفي بطول واحد كیلومتر  متدیبان جدار العزل العنصري سوف  2007

وحدة نظم ( لصالح إسرائیلدونما  235ما مساحتھ عزل سوف یمما محافظة، األطراف الغربیة لل
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سوف الذي  مسار الجدار ھو جزء منالمقطع من الجدار ھذا و). 2018أریج، -المعلومات الجغرافیة
الذي تسعى اسرائیل الى ضمھ لحدودھا باإلضافة الى تجمعین یحیط بتجمع مستوطنات معالھ ادومیم و

من خالل بناء  ،وشمال غرب مدینة القدس على التوالي جنوبوجفعات زئیف  غوش عتصیوناخرین 
جدار العنصري. والحقیقة أن اسرائیل تحاول اعادة تعریف حدود بلدیة القدس بشكل احادي الجانب 

والتالعب في نسبة السكان الیھود في المدینة والتجمعات  ،ویتنافى مع القوانین والمعاھدات الدولیة
خالل توسیع البناء االستیطاني فیھا وتوطین المزید من المستوطنین  االستیطانیة التي تحیط بھا من

صري حول الیھود لتصبح المدینة ذات اغلبیة یھودیة واقلیة فلسطینیة. كما أن بناء جدار العزل العن
مدینة القدس ھو جزء من مخطط أوسع تسعى اسرائیل الى تنفیذه في المنطقة یعرف بمخطط "القدس 

تجمع مستوطنات معالیھ  ،التجمعات االستیطانیة الكبرى التي تحیط بالمدینة ویشمل ضم ،الكبرى"
وتجمع مستوطنات جفعات زئیف في الشمال وتجمع مستوطنات غوش عتصیون  ،أدومیم في الشرق

في الجنوب ھذا باإلضافة الى مستوطنات جیلو وھار جیلو وھار حوما وجفعات ھماتوس التي ال تتبع 
تیطانیة السابقة الذكر بل تشكل حزام استیطاني یصل بین التجمعات االستیطانیة أي من التجمعات االس

االسرائیلیة جنوب الضفة الغربیة (غوش عتصیون وكریات اربع) والمستوطنات االسرائیلیة في 
 ).2018 أریج، -وحدة نظم المعلومات الجغرافیة( .القدس

 واالغوار أریحافي محافظة الصادرة األوامر العسكریة اإلسرائیلیة  .13
 

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

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

ادرة مساحات شاسعة من االراضي ، أصدرت إسرائیل االف األوامر العسكریة لمص1993العام 
الفلسطینیة لألغراض العسكریة المختلفة وذلك لتعزیز سیطرتھا على األراضي بدءا من بناء 
المستوطنات وتوسیع المستوطنات القائمة وشق الطرق االلتفافیة واقامة القواعد العسكریة وغیرھا من 

وكثیر من ھذه األوامر لغایة اآلن غیر  االنتھاكات، ھذا باإلضافة الى بناء جدار العزل العنصري.
الجدول رقم ، فتظھر في محافظة أریحا واالغوارفي  ما تلك المتوفرة حتى ھذا الیومأمتاحة للعامة، 

)12(. 
 

 : األوامر العسكریة اإلسرائیلیة في محافظة أریحا واالغوار)12الجدول رقم (
 عدد األوامر العسكریة نوع األمر العسكري

 226 المنازلھدم 
 46 (اخالء وأراضي دولة) مصادرة األراضي

 272 المجموع
 2018، القدس (أریج) –معھد االبحاث التطبیقیة  ،االستیطانوحدة مراقبة  المصدر:

 

45 
 



 ]وضع الجیوسیاسي في محافظة أریحا واالغوارال[ 2018 
 

46 
 

 واالنتھاكات االسرائیلیة في محافظة أریحا واالغوار مصادر المیاه  .14
 

تتكون مصادر المیاه المتجددة في محافظة أریحا واألغوار بشكل أساسي من المیاه الجوفیة، والتي تقع 
تقدر كمیة المیاه المنتجة وجمیعھا فوق الحوض الشرقي لخزانات المیاه الجوفیة في الضفة الغربیة. 

ملیون متر مكعب من المیاه من الحوض الشرقي بواسطة  25ما یقارب  2010عام لبحسب احصائیة ا
 .17محافظة أریحا واالغوارالینابیع واآلبار الواقعة في 

 
 سبعة ینابیع، خمسة من ھذه الینابیع تقع في مركز مدینة أریحاأریحا واالغوار یوجد في محافظة و

ا نبعین یتم استخدامھما لألغراض المنزلیة تستخدم بشكل رئیسي لألغراض الزراعیة، ما عدحیث 
حوالي  2009لعام لبلغت كمیة المیاه المستخرجة من ھذه الینابیع و). 20الخارطة رقم والزراعیة معا (

(سلطة ملیون متر مكعب  17.29لتصل إلى  2010ملیون متر مكعب وانخفضت في العام  19.49
ملیون متر مكعب من  7.7تم استخدام  ،2010عام الإلى ذلك، في  باإلضافة. )2011المیاه الفلسطینیة، 

الینابیع الواقعة في  )13رقم (الجدول . یوضح 18المیاه المستخرجة بواسطة اآلبار ألغراض زراعیة
 .  2009محافظة أریحا واألغوار وتصریفھا السنوي للعام 

 
  أریحا واألغوارمحافظة التي تقع ضمن حدود  المیاه : ینابیع)13الجدول رقم (

 االستخدام التجمع اسم النبع
 التصریف السنوي

 )³( ملیون م
 0.45 أغراض زراعیة الجفتلك نبع فصایل

 أریحا نبع الدیوك
أغراض منزلیة 

 4.52 وزراعیة

 2.12 أغراض زراعیة أریحا نبع النویعمة
 0.75 أغراض زراعیة أریحا اصنبع الشو

منزلیة أغراض  أریحا نبع السلطان
 وزراعیة

5.94 

 3.02 أغراض زراعیة العوجا نبع العوجا
 2.69 أغراض زراعیة واد القلط نبع القلط
 19.49 -- -- المجموع

 .2009المصدر: سلطة المیاه الفلسطینیة، 
 

في محافظة أریحا واألغوار، إذ أنھ المصدر األساسي والوحید للمیاه  ویعتبر نبع عین السلطان أھم نبع
عد ملكیة عامة لسكان ا یمیز نبع عین السلطان أیضا أنھ یُ وم المنزلیة والزراعیة في مدینة أریحا.

 2011سلطة المیاه الفلسطینیة،  17
 2011سلطة المیاه الفلسطینیة،  18
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، لذا فإن میاھھ یستخدمھا جمیع سكان أریحا وال تقتصر أریحا، وھو مصدر لمیاه الشرب والري فیھا
نین كما ھو الحال بالنسبة لآلبار الزراعیة الخاصة. إضافة إلى ذلك، فإن نبع عین على أناس معی

 :)20الخارطة رقم ( السلطان ھو موقع تاریخي ودیني ھام.
 

 
 : توزیع الینابیع واآلبار الجوفیة في محافظة أریحا واألغوار)20الخارطة رقم (

 
، استخدم 1967في العام  الفلسطینیة لالراضيأنھ قبل االحتالل اإلسرائیلي  الجدیر بالذكرو

احتالل إسرائیل  عقبلكن وري األراضي الزراعیة. لمیاه نھر األردن الفلسطینیون المزارعون 
 تقوات االحتالل اإلسرائیلي باالستیالء على میاه نھر األردن ومنعقامت  ،لالراضي الفلسطینیة
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وأعلنت األراضي  الرئیسیة القریبة من النھرمن استخدام مصادر المیاه الفلسطینیین المزارعین 
المحاذیة لنھر األردن مناطق عسكریة مغلقة وبالتالي حرمت الفلسطینیین من حقھم الشرعي 

 استغالل میاه ھذا النھر.  منوالتاریخي 
 

إسرائیل ولبنان وسوریا واألردن  كل من وبالرغم من أن نھر األردن یعتبر مصدرا مائیا مشتركا بین
ین، یتم استغالل میاھھ بشكل یتنافى مع قانون المیاه الدولي وذلك بسبب ھیمنة إسرائیل على وفلسط

مصادر المیاه المشتركة في المنطقة لسد احتیاجاتھا المائیة دون مراعاة متطلبات الدول األخرى. فلقد 
لنھر  مجاورةالتمكنت إسرائیل كونھا صاحبة النفوذ في المنطقة من انتھاك الحقوق المائیة للدول 

التي دعت إلى إنشاء  "خطة جونستون"األردن وخاصة الحقوق الفلسطینیة التي اتضحت من خالل 
ملیون متر  250قناة الغور الغربیة لتزوید الفلسطینیین بحصتھم من میاه ھذا النھر والتي تقدر بحوالي 

 مكعب في السنة. 
 
الناقل الوطني  ما یسمى ب " النقب عبرما وأدى تحویل المیاه من بحیرة طبریة إلى صحراء ك

باإلضافة  إلى قناة الغور الشرقیة األردنیة إلى تقلیل كمیة المیاه السنویة المتدفقة في النھر  "اإلسرائیلي
ملیون متر  50ملیون متر مكعب في بدایة الخمسینات من القرن الماضي إلى أقل من  1.320من 

الجودة المتدنیة والملوحة العالیة. وباعتبار نھر األردن المغذي مكعب في الوقت الحالي من المیاه ذات 
الرئیسي للبحر المیت فلقد ترتب على ذلك انخفاض المساحة السطحیة للبحر في السنوات العشرین 
الماضیة إلى حوالي الثلث، كما وینخفض مستوى منسوب المیاه السطحیة للبحر بمعدل المتر سنویاً 

جفاف. باإلضافة إلى ذلك، قامت السلطات اإلسرائیلیة بتدمیر منشآت مائیة لمما یھدد البحر بخطر ا
 مشروع زراعي تم إنشائھا في فترة الحكم األردني للضفة الغربیة.    162تابعة لـ 

 
على السیطرة على مصادر المیاه الجوفیة، حیث قامت  الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبةا عملت یضً أو

بفرض قیود على استخدام المیاه من قبل الفلسطینیین. ففي حین ال یسمح للفلسطینیین بحفر آبار جدیدة 
شركة "أو ترمیم آبار أخرى قدیمة، تقوم قوات االحتالل من خالل إعطاء حق احتكار لصالح 

مة على بؤر األحواض المیاه الجوفیة.  وتقوم الشركة من اإلسرائیلیة  بحفر آبار ضخ "میكوروت
خالل ھذه اآلبار باستخراج كمیات كبیر من المیاه الجوفیة، وضخ الجزء األكبر من ھذه المیاه لصالح 
المستوطنات اإلسرائیلیة غیر الشرعیة المقامة على أراضي الضفة الغربیة وبیعھا لھم بأسعار قلیلة، 

 بأسعار باھظة.  "شركة میكوروت"ون على شراء المیاه من بینما یضطر الفلسطینی
 

ویتجسد التباین الكبیر في توفر مصادر المیاه بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین من خالل الكمیة المیاه 
 400معدل استھالك المیاه للمستوطنین اإلسرائیلیین ما یزید عن التي یستھلكھا المواطن، حیث یبلغ 

م في حین یعاني الفلسطینیون في التجمعات المجاورة من أزمة حقیقیة للمیاه حیث ال في الیو لتر للفرد
مقارنة في  )14رقم ( الجدول، ویبین مفي الیولتر للفرد  40یتجاوز معدل التزوید في بعض التجمعات 

معدالت االستھالك للمیاه بین سكان المستوطنات في األغوار وسكان التجمعات الفلسطینیة 
 .  19المجاورة

19  EWASH, 2011 
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لمیاه لسكان المستوطنات والتجمعات امعدالت استھالك مثال ل: )14رقم ( جدولال
 الفلسطینیة المجاورة لھا

المستوطنة 
 اإلسرائیلیة

 معدل االستھالك
 (لتر/الفرد/الیوم)

التجمعات 
الفلسطینیة 

 المجاورة

 معدل االستھالك
 (لتر/الفرد/الیوم)

120 - 32 العوجا 433 نیران   
120 - 82  الزبیدات  411 ان مجأر  

 EWASH ،2011 - GVC&FAO ،2011المصدر:
 

 
تقوم قوات االحتالل بحفر بعض اآلبار الضخمة  بالقرب من  الینابیع  الفلس�طینیة مم�ا  عالوة على ذلك

یؤدي إلى تقلیل كمیة المیاه المتدفقة م�ن تل�ك الین�ابیع وجف�اف بعض�ھا، وم�ن األمثل�ة عل�ى الین�ابیع الت�ي 
وف�رة األمط�ار  ن كمیة المیاه المتدفقة في نب�ع العوج�ا كان�ت جی�دة نتیج�ة أجفت نبع العوجا. فبالرغم من 

لھ��ذا الموس��م، حی��ث أن ت��دفق الین��ابیع یت��أثر ب��اختالف كمی��ات األمط��ار،  إال إن وج��ود ع��دد م��ن اآلب��ار 
والتي تخترق الخزان الذي یغذي نب�ع العوج�ا باإلض�افة إل�ى  1967اإلسرائیلیة التي تم حفرھا بعد عام 

شارة إل�ى إن المنطق�ة المج�اورة للنب�ع وتجدر اإلضخ كمیات كبیرة من المیاه لھ أثره السلبي على النبع. 
 ھي منطقة عسكریة مغلقة. 

 
 ملخص

 
لقد تعرضت محافظة أریحا واالغوار لھجمة استیطانیة شرسة أدت إلى اإلخالل بواقعھا الجیوسیاسي 

ببناء المستوطنات  ومن خالل مصادرة االراضي الفلسطینیة لألغراض العسكریة واالمنیة المختلفة 
االسرائیلیة و البؤر االستیطانیة و القواعد العسكریة بدعوى حمایة ھذه التجمعات االستیطانیة. كما 
شملت النشاطات االستیطانیة االسرائیلیة أیضا شق الطرق االلتفافیة التي عملت على تقطیع أوصال 

ائیلیة وتسھیل حركة مرور المحافظة في سبیل إیجاد تواصل جغرافي بین المستوطنات االسر
 المستوطنین من و الى ھذه المستوطنات. 

 
ان النش��اطات االس��تیطانیة اإلس��رائیلیة االحادی��ة الجان��ب ف��ي محافظ��ة أریح��ا واالغ��وار تعتب��ر ناقض��ة 
للتعھدات االسرائیلیة تجاه االتفاقیات الموقعة اضافة الى كونھا اعم�اال عدائی�ة ض�د الش�عب الفلس�طیني. 

ھدد التنمیة واالستدامة في المحافظة وتشكل تھدیدا على السكان فیھا كما ھو الح�ال ف�ي جمی�ع كما أنھا ت
أنح��اء األراض��ي الفلس��طینیة المحتل��ة و ال��ذي ال یقتص��ر فق��ط عل��ى حرم��ان الفلس��طینیین م��ن األراض��ي 

 مادیة في وجھ نموھا الطبیعي. عوائق، بل أیضا یضع والمناطق المفتوحةالزراعیة 
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