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 محافظة نابلس: جغرافیا وسكان 1.1

 
لس ھي احدى محافظات الضفة الغربیة االحد عشر وتقع في الجزء الشمالي الشرقي منھا. وتبلغ محافظة ناب

الجھاز بحسب مواطن فلسطیني  388,321كم مربع ویقطنھا الیوم  605.1 للمحافظة جمالیةمساحة االال
تعرضت  . وخالل سنوات االحتالل االسرائیلي الثماني واالربعین,2017المركزي لإلحصاء الفلسطیني, 

محافظة نابلس للعدید من االنتھاكات االسرائیلیة التي ھدفت بمجملھا للسیطرة على االراضي الفلسطینیة في 
المحافظة وتعزیز الوجود االستیطاني على اراضیھا. كما شملت االنتھاكات االسرائیلیة اقامة المستوطنات 

ھذا باإلضافة الى انتھاكات المستوطنین التي  مصادرة والممتلكاتالقواعد العسكریة ووالبؤر االستیطانیة و
 )1 رقم (خارطة المحافظة. أوقعت الخسائر الفادحة بالقطاع الزراعي والحیواني في 

 

 
 

محافظة نابلس): 1(  رقم الخارطة  
 

 
  محافظة نابلس واتفاقیات أوسلو 1.2

 
اإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیة رفضاً من الشعب الفلسطیني لالحتالل  1987بدأت االنتفاضة األولى عام 

, عقد مؤتمر مدرید للسالم على 1991المحتلة وللمطالبة بحل عادل ودائم للقضیة الفلسطینیة. و في العام 
التي تدعو إلى انسحاب  338و  242أساس مبدأ "األرض مقابل السالم" وتطبیق قرارات مجلس األمن 
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. وعقدت عدة جوالت من المفاوضات بین الجانبین 1967لعام إسرائیل الكامل من المناطق التي احتلتھا في ا
اإلسرائیلي والفلسطیني كان الجانب الفلسطیني یؤكد فیھا على ضرورة وقف االستیطان باعتباره العنصر 

 الرئیسي الذي یقف حجر عثرة أمام تقدم المفاوضات. 
 

لسطینیة والحكومة اإلسرائیلیة من وفي العاصمة النرویجیة أوسلو جرت مفاوضات بین منظمة التحریر الف
, وتبع 1993أیلول عام  13اجل التوصل إلى سالم عادل ودائم، وانتھت بتوقیع اتفاقیة إعالن المبادئ في 

ذلك توقیع اتفاقیة المرحلة االنتقالیة التي تضمنت انسحاب الجیش اإلسرائیلي من أجزاء من قطاع غزة 
بحیث یتم في نھایتھا حل  1999بخمس سنوات على أن تنتھي في أیار وأریحا. وقد حددت المرحلة االنتقالیة 

العقبات الرئیسیة مثل الحدود و المستوطنات والالجئین والمیاه و القدس. فنتج عن اتفاقیة أوسلو األولى (أیار 
% من مساحة قطاع غزة ومساحة محدودة من 70) انسحاب قوات االحتالل اإلسرائیلیة من حوالي 1994

 أریحا.  محافظة
 

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

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

منطقة أ، حیث تتمتع السلطة الفلسطینیة بكامل السیطرة االمنی�ة و االداری�ة حی�ث تتك�ون منطق�ة أ   •
 من األجزاء الرئیسیة للمدن الكبیرة في الضفة الغربیة. 

بع�ض المخیم�ات. و منطقة ب وتشكل معظم المناطق الفلسطینیة المأھول�ة م�ن البل�دیات والق�رى و •
تسیطر السلطة الوطنیة الفلسطینیة على كامل الشؤون المدنیة أما إسرائیل فتس�یطر عل�ى الش�ؤون 

 األمنیة.
منطقة ج وھي تغطي باقي المساحة خارج منطقت�ي أ و ب وإلس�رائیل كام�ل الس�یطرة عل�ى ھ�ذه و •

معظ���م األراض���ي المنطق���ة أمنی���ا و اداری���ا وھ���ي تتك���ون م���ن جمی���ع المس���توطنات اإلس���رائیلیة و
 الفلسطینیة غیر المأھولة أو المناطق ریفیة المأھولة بشكل محدود. 

 
", حیث تم تصنیف ما مساحتھ جو" "ب" و"أو بناء على ما سبق, تم تقسیم أراضي محافظة نابلس الى مناطق "

فظة, فیما تم % من المساحة الكلیة للمحا18.8كم كربع من أراضي المحافظة كأراضي "ا", ما نسبتھ  113.418
% من المساحة 39.6كم مربع من أراضي المحافظة كمناطق "ب", ما نسبتھ  239.634تصنیف ما مساحتھ 

% من 41.6كم مربع, ما نسبتھ  251.960الكلیة للمحافظة. أما الجزر المتبقي من أراضي المحافظة و البالغ 
قع تحت السیطرة الكاملة للحكومة اإلسرائیلیة أراضي المحافظة فقد تم تصنیفھ كمناطق "ج" وھي المناطق التي ت

االدارة المدنیة  صادر عنحیث یمنع البناء الفلسطیني فیھا أو االستفادة منھا بأي شكل من االشكال اال بتصریح 
االسرائیلیة في محافظة نابلس . والجدیر بالذكر أن معظم األراضي الواقعة في مناطق "ج" ھي األراضي 

یعرض  1رقم المفتوحة والتي تشكل مصدر دخل رئیسي للفلسطینیین في المحافظة. الجدول  الزراعیة والمناطق
 ):1995المرحلة االنتقالیة ( -تبعاً التفاقیة أوسلولمحافظة نابلس  السكانيالتقسیم اإلداري و

 
 

): التقسیمات الجیوسیاسیة في محافظة نابلس1جدول (  
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  2018أریج  –المصدر: وحدة مراقبة االستیطان 
 

 
 

 ): التقسیمات الجیوسیاسیة في محافظة نابلس2(رقم خارطة ال
 

 في محافظة نابلس النشاطات االستیطانیة االسرائیلیة 1.3
 

في محافظة نابلس مباشرة عقب احتاللھا لالراضي الفلسطینیة (الضفة  ةھا االستیطانیاتاستأنفت اسرائیل نشاط
على أراضي  النشاطات االستیطانیةولم تكن . 1967الغربیة (بما فیھا القدس الشرقیة) وقطاع غزة) في العام 

ن لھا أھداف واضحة ومخطط لھا بھدف خلق وقائع على عشوائیة، بل على العكس، كامحافظة نابلس بال
 . وبالنھایة تؤدي الى تقویض الوجود الفلسطیني ودیمومتھ في المنطقة ااالرض ال یمكن تغییرھ

 

)كم مربعالمساحة ( النسبة المئویة یم التقس   
 منطقة ا 113.418 18.8
 منطقة ب 239.634 39.6
 منطقة ج 251.960 41.6

 محمیة طبیعیة 0 0
 المساحة الكلیة 605.012 100
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مصادرة األراضي الفلسطینیة  التي شملتنشاطات االستیطانیة الوكان لمحافظة نابلس النصیب االكبر من 
تمثلت ببناء المستوطنات االسرائیلیة وتوسیع القائم منھا ھذا باإلضافة الى لألغراض االستیطانیة المختلفة 

واقتالع األشجار المثمرة وھدم المنازل  اقامة البؤر االستیطانیة وشق الطرق االلتفافیة واقامة القواعد العسكریة
 االسرائیلیة تھاكاتاالنكما طالت الفلسطینیة التي استمرت دون انقطاع خالل سنوات االحتالل االسرائیلي. 

 . بشكل خاص القطاع الزراعيواستھداف جمیع قرى ومدن المحافظة 
 

(أریج) االنتھاكات  القدس –, سجل معھد االبحاث التطبیقیة 2018العام حتى و 1994ففي الفترة ما بین العام 
مصادرة فقامت بابلس, بحق االراضي والممتلكات في محافظة ن ياإلسرائیلاالسرائیلیة التي ارتكبھا االحتالل 

. كما سجلت (أریج) العسكریة المختلفة لألغراضدونما من االراضي الفلسطینیة في المحافظة  40,000
من االشجار الفلسطینیة المثمرة في المحافظة سواء على ایدي قوات شجرة  91,000اقتالع ما یزید عن 

الى  باإلضافةنات الغیر شرعیة في المحافظة, ھذا االحتالل أو المستوطنین االسرائیلیین القاطنین في المستوط
ناھیك عن المنشأت الحیوانیة والزراعیة  منزال في المحافظة خالل الفترة ذاتھا  450یقارب ال ھدم وتدمیر ما 

خالل الفترة ) یظھر االنتھاكات االسرائیلیة في محافظة نابلس 2. جدول رقم (والتجاریة التي تم استھدافھا ایضا
  -:2018و  2000الثاني كانون 

 

االعوام ما بین : االنتھاكات االسرائیلیة في محافظة نابلس خالل الفترة 2جدول رقم 
2000-2018 

المنازل المخطرة 
االشجار  المنازل المھدمة بالھدم

 المقتلعة

االراضي 
المصادرة 
 (بالدونم)

 العام

2 0 8159 7134 2000 
0 6 25360 4260 2001 
3 30 1350 308 2002 
3 84 2725 44 2003 
5 35 6165 727 2004 
50 5 4650 9730 2005 
50 16 345 4312 2006 
3 17 8060 1046 2007 
8 1 4220 238 2008 

169 5 5697 1989 2009 
69 25 2496 864 2010 
4 39 7697 659 2011 
33 17 1493 3987 2012 
30 7 6933 851 2013 
23 24 790 1141 2014 
34 15 903 548 2015 
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126 97 60 693 2016 
4 18 3110 1497 2017 
4 7 997 196 2018 

 المجموع 40224 91210 448 620
 أریج,  –وحدة مراقبة االستیطان 

 2018 –قاعدة بیانات االنتھاكات االسرائیلیة 
 

االدارة المدنیة االسرائیلیة دائما الى  تتعمدوفیما یخص المنازل الفلسطینیة المھدمة في محافظة نابلس, فقد 
التي تخضع  ة "ج"في المناطق المصنفوخصوصا تعقید اجراءات اصدار تراخیص البناء للفلسطینیین 

قابل ھذه االجراءات بالرفض. وتبرر وفي معظم االحیان, تُ للسیطرة االسرائیلیة الكاملة (أمنیا واداریا). 
االدارة المدنیة االسرائیلیة عملیة الرفض بسبب عدم موافاة الفلسطینیین المتقدمین للحصول على التراخیص 

إلصدار تراخیص البناء والتي  االسرائیلیةدارة المدنیة الالزمة الشروط المفروضة على البناء من قبل اال
  غالبا ال یتم ایضاحھا للمتقدمین للحصول على تراخیص بناء. 

 
والحقیقة أن مواكبة النمو السكاني وخصوصا في المناطق المصنفة "ج"، یجبر المواطن الفلسطیني على 

یقود الى  ن االدارة المدنیة االسرائیلیة, االمر الذي البناء لمواكبة ھذا النمو دون انتظار التراخیص الالزمة م
مسارعة سلطات االحتالل االسرائیلي الى اصدار اوامر عسكریة لوقف العمل والبناء في ھذه المناطق، 
والذي یعتبر الخطوة االولى نحو اصدار أوامر الھدم الفعلیة، وبالتالي تشرید المئات من العائالت الفلسطینیة 

وبھذا تحقق سلطات اجمالي مساحة المحافظة. من  %42قرابة المصنفة "ج"، والتي تشكل من المناطق 
االحتالل االسرائیلیة ھدفھا االسمى وھو اخالء الفلسطینیین من أماكن سكناھم في ھذه المناطق وضمھا إلى 

 االستیطاني. حدود دولة اسرائیل في سبیل التوسع
 

 سرائیلیة في محافظة نابلسالمستوطنات والبؤر االستیطانیة اال 1.4
 
نالت محافظة نابلس حصتھا من المصادرات اإلسرائیلیة لألغراض االستیطانیة المختلفة عقب احتالل 

و كان منھا بناء المستوطنات والبؤر االستیطانیة االسرائیلیة.  ،1967اسرائیل لالراضي الفلسطینیة في العام 
نابلس, یقطنھا  محافظة في مستوطنة إسرائیلیة غیر شرعیة عشر اثنتيببناء  إسرائیل حتى یومنا ھذا, قامت

% 2.9مربعاً),  كیلومتراً  17.6( دونما 17629 قدرھااجمالیھ مستوطن وتحتل مساحة  ألف 13 یزید عنما 
یبین تفاصیل المستوطنات االسرائیلیة القائمة على أراضي  3من المساحة الكلیة للمحافظة.  جدول رقم 

  -محافظة نابلس:
 
 

 : المستوطنات االسرائیلیة في محافظة نابلس3جدول رقم 
مساحة المخطط 

الھیكلي 
للمستوطنة 

 (بالدونم)

مساحة المنطقة 
العمرانیة 

)2017( 
 (بالدونم)

التعداد 
 السكاني 

)2018( 

تاریخ 
 العدد اسم المستوطنة االنشاء

  .1 براخا 1982 1769 986 411

لجیوسیاسي في محافظة نابلس .......الوضع ا  
 

6 



 
 

  .2 الون موریھ 1979 1595 1377 3686
  .3 ایتمار 1984 1181 3564 8453
  .4 میخورا 1973 136 927 1017
  .5 یتسھار 1983 1106 1354 1539
  .6 ایلي 1984 3259 3318 3835
  .7 جیتیت 1973 315 1188 2314
  .8 حومش 1980 -- 1014 1032
  .9 میجدالیم 1984 153 170 558

4432 1229 600 1992 

متسبیھ راحیل 
(شیفوت 
 راحیل)

10.  

  .11 شیلو 1978 2407 1613
  .12 شافي شمرون 1977 792 889 816

  المساحة الكلیة   13,313 17,629 28,093
 

 2018جغرافیة, أریج المصدر: وحدة نظم المعلومات ال
 

 المخططات الھیكلیة للمستوطنات اإلسرائیلیة في محافظة نابلس 1.4.1
 

 عدیدةسرائیلیة المتعاقبة موارد ، استثمرت الحكومات اإل1967منذ احتالل األراضي الفلسطینیة في العام 
مصادرة أكبر قدر ممكن من شرعیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة ونشاء وتوسیع المستوطنات الغیر إل

مستوطن  800,000 ونتیجة لھذه السیاسات االستیطانیة, یعیش الیوم أكثر منلھذا الغرض.  يضااألر
, بما فیھا المستوطنات السیاحیة، ھذا لغربیة المحتلةفي الضفة ا مستوطنة اسرائیلیة 198إسرائیلي في 

 .بؤرة استیطانیة موزعة في جمیع أنحاء الضفة الغربیة المحتلة، بما فیھا القدس الشرقیة 220الى  باإلضافة
 
, أصدرت اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة مخططات ھیكلیة 1991في العام و

ئیلیة بما في ذلك تلك في القدس الشرقیة. وشملت ھذه المخططات مناطق توسع مستقبلیة للمستوطنات اإلسرا
للمستوطنات االسرائیلیة القائمة مع االخذ بعین االعتبار اعتماد مساحات اضافیة إلقامة مستوطنات جدیدة 

لھیكلیة . وبلغ مجموع مساحة المخططات ا1991حتى العام المستوطنات التي كانت قد ُشیِدت وتوسیع 
% من مساحة الضفة 8.6, ²كم 486.1دونما ( 486.137 آنذاكبل االدارة المدنیة االسرائیلیة الصادرة من قِ 
 1991), وھي سبعة اضعاف مساحة المستوطنات االسرائیلیة التي كانت قائمة حتى العام الغربیة الكلیة

  الغربیة).% من المساحة الكلیة للضفة 1.2, ²كم 69دونما ( 69,000والبالغة 
 

وفي محافظة نابلس, بلغت مساحة المخططات الھیكلیة للمستوطنات االسرائیلیة القائمة ومناطق التوسعات 
كم مربع) والتي ھي ضعف المساحة الحالیة للمستوطنات االسرائیلیة في  28.093دونما ( 28,093المستقبلیة 

 محافظة نابلس. 
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 ي محافظة نابلسالبؤر االستیطانیة االسرائیلیة ف 1.4.2

 
موقعا استیطانیا في محافظة نابلس  43 ببناء 2018و 1996 األعوامقامت إسرائیل في الفترة ما بین كما 

والتي باتت تعرف فیما بعد "بالبؤر االستیطانیة" وھي عبارة عن نوى لمستوطنات جدیدة عادة ما تبدأ بإقامة 
یھ من قبل المستوطنین. و توضع ھذه الكرفانات بشكل كرفانات متنقلة على الموقع الذي یتم االستیالء عل

منظم ولیس عشوائیا بحیث یتضح أسلوب التخطیط العمراني وتوزیع مرافق البنیة التحتیة االجتماعیة 
والخدماتیة فیھا. وبذلك یتضح التخطیط المسبق لھذه البؤر مما یفضح النوایا اإلسرائیلیة في المنطقة. كما 

األم وعلى بعد امیال منھا عدة مواقع أیضا یتم االستیالء علیھا من قبل المستوطنین تتفرع من المستوطنة 
وتنشأ علیھا بؤر استیطانیة او مستوطنات جدیدة. و الجدیر بالذكر أن وباء البؤر االستیطانیة االسرائیلیة قد 

الیھود لالستیالء على اخذ أبعادا مختلفة منذ ذلك الحین, حیث كانت بدایتھا دعوة" شارونیة" للمستوطنین 
مواقع التالل و المرتفعات الفلسطینیة للحیلولة دون تسلیمھا للفلسطینیین الحقا في إطار تسویة مستقبلیة بین 
الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة لم تمنح تلك الظاھرة أي غطاء قانوني بالظاھر, فقد قامت 

لھا و لوجستي لوجودھا و استمرارھا, و على وجھ التحدید بعد العام بالرغم من ذلك بتوفیر غطاء امني 
حین تولى أرییل شارون زمام الحكم و أطلق العنان لھذه البؤر, األمر الذي لم یشكل مفاجأة في حینھا  2001

 , حینما تولى وزارة الزراعة1998و خاصة أن المذكور قد أصدر نداءاً للمستوطنین اإلسرائیلیین في العام 
اإلسرائیلیة أبان حكم بنیامین نتنیاھو، دعا فیھ المستوطنین الحتالل تالل الضفة الغربیة حتى ال تخسرھا 
إسرائیل لصالح الفلسطینیین خالل المفاوضات, األمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك البؤر في 

یلیة التي تم اقامتھا في محافظة نابلس یعرض البؤر االستیطانیة االسرائ 4الجدول رقم المناطق الفلسطینیة. 
   -خالل الفترة السابق ذكرھا:

 
 : البؤرة االستیطانیة في محافظة نابلس4جدول رقم ال

 العدد اسم البؤرة فترة االنشاء المستوطنة االم
 1 متسبیھ یوسف 2007  

2001شباط  - 1996 شافي شمرون  
متسبیھ رحبعام شافي 

 2 شمرون غرب
2001اط شب - 1996    3 نوف حاریم 
2001شباط  - 1996    4 ھانیكودا  
2001شباط  - 1996    5 851تلة  
2001شباط  - 1996    6 782تلة  
2001شباط  - 1996    7 جفعات عوالم 
2001شباط  - 1996    8 836تلة  

2001شباط  - 1996 براخا  9 براخا "ا" 
2001شباط  - 1996    10 شالھیفیت یتسھار شرق  

2001شباط  - 1996 یتسھار  11 یتسھار جنوب 
2001شباط  - 1996    12 725التلة  
2001شباط  - 1996    13 مقطع ھیوفیل 
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2001شباط  - 1996    14 بالجي مایم (خربة شونا) 
2001شباط  - 1996    15 ایش كودیش 
2001شباط  - 1996    16 اھیا 

2001شباط  - 1996    
 -أھوزات شالھیفیت  
 17 مزرعةال

2001شباط  - 1996    18 سني یعقوف 

2001شباط  - 1996    
التلة  -مزرعة سكالي  

792 19 
2001شباط  - 1996    20 777التلة  

2001شباط  - 1996 یتسھار  21 لیھافات یتسھار 
2003حزیران  -2002 الون موریھ  22 جنوب الون موریھ 

2003حزیران  -2002    23  شمال عادي عاد -كیدا  

2003حزیران  -2002    
تلة  -جفعات ارئیل 

 24 اریئیل

 ایتمار
تشرین الثاني  - 2001شباط 

 25 جنوب شرق ایتمار 2002

 غیر معروف ایلي
الحي الجنوبي  -ایلي 

 26 الشرقي
 27 ایلي غرب غیر معروف ایلي

 غیر معروف ایلي
ایلي غرب بالقرب من 

 28 مستوطنة ایلي

  
الثاني  تشرین - 2001شباط 

2002 
مزرعة  -ھفات جلعاد 

 29 جلعاد

 الون موریھ
تشرین الثاني  - 2001شباط 

 30 الون موریھ داروم 2002

 ایتمار
تشرین الثاني  - 2001شباط 

 31 موقع بناء - شمالایتمار  2002

  
تشرین الثاني  - 2001شباط 

 32 778التلة  2002

  
تشرین الثاني  - 2001شباط 

 33 ھاكارون 2002

 ایلي
تشرین الثاني  - 2001شباط 

 34 ھكارون (جنوب ایلي) 2002

  
تشرین الثاني  - 2001شباط 

 35 ھبایت ھأادوم  2002
تشرین الثاني  - 2001شباط  یتسھار متسبیھ  -جنوب یتسھار  36 
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 2018المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة, أریج 

 یتسھار 2002

 الون موریھ
تشرین الثاني  - 2001شباط 

 37 شمال الون موریھ 2002

 جیتیت
تشرین الثاني  - 2001شباط 

 38 شرق جیتیت 2002

 میخورا
تشرین الثاني  - 2001شباط 

 39 جنوب میخورا 2002

 الون موریھ
تشرین الثاني  - 2001شباط 

 40 الون موریھ جنوب 2002

 ایتمار
تشرین الثاني  - 2001شباط 

 41 ایتمار شمال 2002

 براخا
تشرین الثاني  - 2001شباط 

2002 
عین  -براخا جنوب 

 42 ورونھ

  
تشرین الثاني  - 2001شباط 

2002 
ھبایت ھأادوم (البیت  

 43 االحمر)
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 : المستوطنات والبؤر االستیطانیة االسرائیلیة في محافظة نابلس)3رقم ( الخارطة

 
 
 

 بلسالمخططات االستیطانیة االسرائیلیة في محافظة نا 1.5
 

 المستوطنات االسرائیلیة ذات االولویة الوطنیة في محافظة نابلس  1.5.1
 

, صادق مجلس الوزراء اإلسرائیلي على خریطة جدیدة 2009في الثاني عشر من شھر كانون أول من العام 
ئیل تم طرحھا من قبل رئیس الوزراء االسرائیلي بنیامین نتنیاھو للمناطق ذات األولویة الوطنیة في اسرا

في مجاالت الزراعة والصناعة والسكن والتعلیم والتطویر والبحث وتقرر منح سلسلة من الفوائد 
مستوطنة اسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة.  90تجمعا اسرائیلیا, منھا  557ل   والمخصصات المالیة

شیكل للمستوطنین القاطنین  ملیون 110ملیار شیكل, منھا  2وتبلغ المیزانیة اإلجمالیة لھذا المخطط حوالي 
جمیع المستوطنات  في المستوطنات االسرائیلیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة. وقد شملت الخریطة

االسرائیلیة القابعة بشكل غیر قانوني على أراضي محافظة نابلس وھي: براخا وایتمار ومعالیھ لیفونا 
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مرون وایلي وألون موریھ وكفار تفوح وشیلو ویتسھار وجیتیت ومیجدالیم وحمرا وریخالیم وشافي ش
  ومتسبیھ راحیل.

 
لذي تسعى فیھ الحكومة االسرائیلیة الى تعزیز البناء االستیطاني في والجدیر بالذكر انھ في الوقت ا

الالزمة وتحقیقا لجذب  ھاالمستوطنات االسرائیلیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة من خالل توفیر احتیاجات
تھجیر فلسطیني المنطقة وتتجاھل تتوانى عن من المھاجرین الیھود للعیش والعمل فیھا, فإنھا ال المزید 

كما وتتجاھل قضیة  ,معیقات التنمیة والتطویر والبناء التي تفرضھا على الفلسطینیین في االراضي المحتلة
الى دیارھم الفلسطینیة و  1967عودة الالجئین الفلسطینیین الذین نزحوا جراء الحرب االسرائیلیة في العام 

 ترفض االقرار بحقھم بالعودة و تستمر بالتالعب بدیموغرافیة المنطقة لصالح مطامعھا االستعماریة. 
 

  محافظة نابلس ومنطقة العزل الشرقیة 1.6
 

، عقب 1967عن بقیة محافظات الضفة الغربیة إلى العام  االغوارتعود المخططات االسرائیلیة لفصل منطقة 
تم التعامل مع ھذا المقطع الشرقي , واالحتالل االسرائیلي للضفة الغربیة بما فیھا القدس الشرقیة وقطاع غزة

 اإلسرائیليللضفة الغربیة بشكل مختلف عن بقیة األراضي الفلسطینیة المحتلة، حیث أخضع جیش االحتالل 
كما . ء كبیر منھ 'كمناطق عسكریة مغلقةالى اعالن أجزا باإلضافةھذا المقطع لقوانین اسرائیلیة خاصة ھذا 

تم االستحواذ على مساحات شاسعة أخرى لغرض اقامة القواعد العسكریة وبناء المستوطنات اإلسرائیلیة 
الغیر القانونیة على األراضي التي استولت علیھا اسرائیل بموجب قانون أمالك الغائبین الذي منح السلطة 

حتى لو أن ذلك تم بطریق  1ة واالحتفاظ بأراضي الغائبین الفلسطینیینالعسكریة االسرائیلیة حق السیطر
   الخطأ و نتیجة سوء تقدیر (بأنھا ھجرت على سبیل المثال).

 
, بدأت السلطات االسرائیلیة بتنفیذ سیاسة العزل األحادیة الجانب بین 2002و في شھر حزیران من العام  

خالل إیجاد منطقة عزل في الجزء الغربي من الضفة الغربیة,  إسرائیل و األراضي الفلسطینیة المحتلة من
تمتد من شمالھا إلى جنوبھا مغتصبة أكثر األراضي الزراعیة خصوبة وعازلة التجمعات الفلسطینیة إلى 
جیوب, مقوضة للتكامل اإلقلیمي بین القرى و المدن الفلسطینیة ، ومسیطرة على الموارد الطبیعیة وضامة 

كما عمدت اسرائیل الى خلق منطقة عزل شرقیة على طول امتداد منطقة  وطنات اإلسرائیلیة. لغالبیة المست
غور األردن وذلك من خالل إحكام سیطرة الجیش اإلسرائیلي على كافة الطرق المؤدیة إلى المنطقة الشرقیة 

 تجاتھم الزراعیة. من الضفة الغربیة و زیادة حجم المعاناة على سكان المنطقة و تقیید حركتھم وحركة من
 

(منطقة العزل الشرقیة) من مستوطنة میخوال في  االغوارویمتد البناء االستیطاني اإلسرائیلي في منطقة 
یھ شالیم في أقصى الجنوب, على الشاطئ الغربي للبحر بأقصى شمال منطقة األغوار وانتھاء بمستوطنة متس

ئیلیة المتعاقبة قد شجعت المستوطنین اإلسرائیلیین على المیت. و تجدر االشارة ھنا الى أن الحكومات االسرا
االستیطان في المنطقة الشرقیة للضفة الغربیة (منطقة العزل الشرقیة) من خالل تقدیم حوافز مالیة لھم 
واعفائھم من دفع رسوم معینة كتلك الخاصة بالتعلیم. كما شجعت الحكومات االسرائیلیة المستوطنین أیضا 

مناطق الزراعیة المجاورة للمستوطنات وزراعتھا وفالحتھا وذلك للسیطرة على المزید من على استغالل ال

 1967تعریف كلمة غائب 'بالشخص الذي ترك إسرائیل قبیل وخالل أو بعد حرب العام  1
                                                 



 
 

االراضي الزراعیة الفلسطینیة في منطقة العزل الشرقیة وضمھا للمستوطنات وفرض واقع ألیم على 
 .االرض

 
ضفة الغربیة % من المساحة الكلیة لل29.4كم مربع (ما نسبتھ  1664وتبلغ مساحة منطقة العزل الشرقیة 

% من المساحة الكلیة للضفة 28كم مربع تخضع للسیطرة االسرائیلیة الكاملة وتمثل  1580المحتلة), منھا 
. وتسیطر اسرائیل على المنطقة من خالل الحواجز العسكریة التي أقامتھا على كم مربع) 5661( الغربیة

 لضفة الغربیة.  المداخل الرئیسیة التي تصل منطقة العزل الشرقیة بمحافظات ا
 

ویقع الجزء الشرقي من محافظة نابلس ضمن ما أصبح یعرف الیوم "بمنطقة العزل الشرقیة". ویغطي ھذا 
% من المساحة الكلیة لمحافظة نابلس). وتجدر االشارة الى ان 17.1كم مربع ( 103.2الجزء ما مساحتھ 

طق عسكریة مغلقة" من قبل الحكومة معظم االراضي في منطقة العزل الشرقیة تم االعالن عنھا "منا
. وعلیھ, منعت الحكومات االسرائیلیة المتعاقبة المخططات التطویریة الفلسطینیة 1967االسرائیلیة في العام 

 )4(الخارطة رقم في المنطقة وتعذر على الفلسطینیین الوصول الیھا. 
 
 

 
 

 
بح یعرف الیوم "بمنطقة العزل : الجزء الشرقي من محافظة نابلس ضمن ما أص)4(الخارطة رقم 

 الشرقیة"
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  استھداف التجمعات الفلسطینیة الواقعة في منطقة العزل الشرقیة وضمن محافظة نابلس 1.6.1

 
, استھدفت اسرائیل المنطقة الشرقیة 1967عقب االحتالل االسرائیلي للضفة الغربیة و قطاع غزة في العام 

ن عن مساحات شاسعة من منطقة االغوار 'منطقة عسكریة مغلقة' في الضفة الغربیة وذلك من خالل االعال
بقصد إیقاف التطور العمراني الفلسطیني في المنطقة والتنمیة االقتصادیة للفلسطینیین وتھجیرھم من أماكن 
سكناھم حتى یتسنى لھا تنفیذ مخططاتھا االستیطانیة وتعزیز وجودھا في االراضي الفلسطینیة المحتلة. وقد 

ب وقوع معظمھا في بھذه السیاسة عائقا أمام نمو التجمعات الفلسطینیة في منطقة العزل الشرقیة بسشكلت 
مناطق یمنع البناء فیھا اال بتصریح صادر عن االدارة المدنیة االسرائیلیة. كما استنزفت اسرائیل المصادر 

البار والینابیع) و تحویلھا لصالح الزراعیة و مصادر المیاه الطبیعیة (ا كاألراضيالطبیعیة الموجودة فیھا 
 المستوطنات االسرائیلیة المجاورة من خالل بناء االبار االرتوازیة و ذلك إلجبار الفلسطینیین على الرحیل. 

 
طات االحتالل االسرائیلیة لوفي محافظة نابلس, تم استھداف العدید من التجمعات الفلسطینیة من قبل س

ا خربة الطویل في بلدة عقربا, وقریة دوما وخربة تل الخشبة وفروش بیت منھ بذریعة البناء الغیر مرخص
 یتھددھادجن والرجمان والعقربانیة وبیت فوریك. وتتعرض ھذه التجمعات وبشكل دائم لبطش االحتالل 

 خطر الطرد والتشرید لوقوعھا في المناطق المصنفة "ج" التي تخضع للسیطرة االسرائیلیة الكاملة.
 

ائیل نفوذھا لنھب ومصادرة أكبر مساحة ممكنة من األراضي الفلسطینیة من أجل تنفیذ مخططھا تستخدم اسر
الرئیسي المتمثل في السیطرة على منطقة العزل الشرقیة. وعالوة على ذلك، تدرك إسرائیل أھمیة تلك 

من ناحیة أخرى، المنطقة ألنھا، من جھة، تشكل الدرع الدفاعي لحدودھا المستقبلیة من الجانب األردني، و
فإنھا تفرض حقائق طویلة االمد على األرض الفلسطینیة لیكون االنسحاب منھا في أي مفاوضات مستقبلیة 
مع الفلسطینیین شبھ مستحیل. ولھذا السبب، تعمل إسرائیل في أسلوب منھجي ومنظم للسیطرة الكاملة على 

، وإقامة البؤر االستیطانیة وإقامة القواعد المنطقة من خالل بناء مستوطنات جدیدة وتوسیع القائم منھا
 العسكریة لجیشھا. وبذلك، تضمن اسرائیل أن ھذه المنطقة ستبقى تحت سیطرتھا أطول فترة ممكنة.

 
 "الممرات االستیطانیة االسرائیلیة" في محافظة نابلس 1.7

 
ربیة على طول % من مساحة الضفة الغ13یبدو ان المخططات االسرائیلیة ال تتوقف عند انتزاع 

كم مربع) من  1664٪ ( 29االجزاء الغربیة منھا من خالل بناء جدار العزل العنصري، وعزل 
الجھة الشرقیة للضفة الغربیة (منطقة غور االردن)، بل تتغلغل اكثر في المنطقة المتبقیة من الضفة 

في نفس الوقت  ة من خالل ممرات استیطانی الغربیة لتخلق تواصل جغرافي بین ھاتین المنطقتین
تحویل الضفة الغربیة الى ثالث معازل غیر متصلة جغرافیا وھي المعزل الشمالي (یشمل المحافظات 

والمعزل الوسط (یشمل محافظتي رام هللا  الفلسطینیة االربع جنین ونابلس وطولكرم وقلقیلیة),
الشرقیة ، فان المخططات وأریحا) والمعزل الجنوبي (یشمل محافظات بیت لحم والخلیل). أما القدس 

اإلسرائیلیة لم تدرجھا في أي المعازل السابق ذكرھا اذ تتعامل معھا إسرائیل على انفراد ألسباب 
% من مساحة 26كم مربعا,  156.9وتحتل ھذه الممرات االستیطانیة ما مساحتھ  .إقلیمیة و سیاسیة

 محافظة نابلس االجمالیة. 
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االسرائیلیة ھي تلك المستوطنات التي  المتواجدة في منطقة الممرات كما ان المستوطنات اإلسرائیلیة 

تعتزم اسرائیل االبقاء علیھا لتقویض أي اتفاق للسالم مع الفلسطینیین. حتى و ان كان إلسرائیل نیة 
المزید من المستوطنات في الضفة الغربیة المحتلة، إال أنھا لن تشمل المستوطنات االسرائیلیة  بإخالء
الفرصة للحفاظ على الوصول  إلسرائیلة في الممرات االسرائیلیة حیث أن ھذه الممرات تتیح الواقع

) من جھة, واحكام 13,000(السكان + 38إلى منطقة غور األردن حیث المستوطنات اإلسرائیلیة ال 
السیطرة على حدودھا مع االردن المعترف بھا دولیا ضد أي سیناریو تسلل او ھجوم من جھة اخرى. 
كما سوف یصبح للمستوطنین اإلسرائیلیین القاطنین في المستوطنات االسرائیلیة الواقعة في منطقة 
الممرات إمكانیة الوصول اآلمن والمباشر مع اسرائیل. و األھم من ذلك, إن وجود المستوطنات و 

یلي على قید البؤر االستیطانیة االسرائیلیة في ھذه الممرات سوف یبقي المشروع االستعماري االسرائ
الحیاة االمر الذي سوف یعمل على تقویض الطموح الفلسطیني لدولة فلسطینیة متصلة جغرافیا، دولة 

 مستقلة خاصة بھم.
  

مستوطنة تقع ضمن منطقة  اثنتي عشرمستوطنات من أصل  ستةوفي محافظة نابلس بالتحدید, 
وایتمار ویتسھار وشیلو وایلي ومتسبیھ "الممرات االستیطانیة االسرائیلیة". والمستوطنات ھي, براخا 

% من المساحة الكلیة لمنطقة 7.6راحیل. وتشكل المساحة التي تحتلھا ھذه المستوطنات ما نسبتھ 
 )5(خارطة رقم المستوطن اسرائیلي.  10,000الممرات االستیطانیة االسرائیلیة ویقطنھا ما یزید عن 
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 سرائیلیة في محافظة نابلس: الممرات االستیطانیة اال)5( الخارطة رقم
 
 

 الحواجز العسكریة والطرق االلتفافیة اإلسرائیلیة في محافظة نابلس 1.8
 
 الحواجز العسكریة االسرائیلیة (المعیقات) في محافظة نابلس 1.8.1

 
تعتبر الحواجز العسكریة االسرائیلیة إجراًء موحدا لجیش االحتالل اإلسرائیلي في الضفة الغربیة وقطاع 

حتى رفع جیش  2000زة. ومع ذلك، لم یكن حتى اندالع االنتفاضة الفلسطینیة في شھر أیلول من العام غ
االحتالل االسرائیلي من عدد حواجز التفتیش إلى مستویات غیر مسبوقة إلى جانب القیود المفروضة على 

 الشعب الفلسطیني في محاولتھم عبور ھذه الحواجز. 
 

وقائع من التنكیل واالنتھاكات القاسیة التي یمارسھا الجنود اجز العسكریة عالوة على ذلك، تشھد الحو
الطالب و المعلمین و المرضى بحق المواطنین الفلسطینیین من جمیع شرائح المجتمع,  اإلسرائیلیون

والعاملین الطبیین والموظفین و التي تنطوي على الضرب واإلھانة و تجرید المالبس والحجز لساعات 
 حت أشعة الشمس الحارقة أو في الطقس البارد قبل السماح لھم بعبور نقاط التفتیش. طویلة ت

 
إن تداعیات ممارسات جنود االحتالل االسرائیل المتمركزین عند جواجز التفتیش تؤثر سلبیا على المجتمع 

وارتفاع  الفلسطیني، االمر الذي یتسبب بقطع العالقات االجتماعیة، والفصل االقتصادي بین المناطق,
تجاوزت تصرفات جنود  معدالت البطالة، وتعطیل حركة الحیاة الیومیة والھجرة الداخلیة. عالوة على ذلك,

یمنع جنود االحتالل االسرائیلي االطباء والمرضى الفلسطینیة, حیث  الطواقم الطبیةضد  اإلسرائیلياالحتالل 
ا في ذلك حاالت الطوارئ. و في عدید من المرات في أغلب االحیان من عبور حواجز التفتیش االسرائیلیة بم

یتم نقل المرضى الى المراكز الصحیة أو المستشفیات القریبة على الكراسي المتحركة أو الحیوانات 
(الحمیر) بسبب عدم سماح جنود االحتالل مرور سیارات االسعاف االمر الذي یتسبب أیضا في وفاة 

م الجنود اإلسرائیلیون المتمركزون عند نقاط التفتیش بفرض قیود المرضى في كثیر من الحاالت.  كما یقو
زمنیة على حركة عبور المواطنین الفلسطینیین على العدید من نقاط التفتیش بحیث یسمح للفلسطینیین بعبور 

 ن. نقاط التفتیش في فترة زمنیة معینة في الصباح و المساء االمر الذي یتسبب في الكثیر من العناء للفلسطینیی
 

وال تختلف محافظة نابلس عن سائر المحافظات الفلسطینیة في الضفة الغربیة حیث تحیط بالمحافظة جمیع 
أنواع الحواجز اإلسرائیلیة والعوائق التي تشیر الى جمیع النماذج المستخدمة من قبل الجیش اإلسرائیلي 

تشمل حواجز اسمنتیة وسواتر ترابیة و  لتقیید حركة الفلسطینیین داخل المحافظة ومن والى المحافظة، والتي
ندالع بلغ عدد الحواجز االسرائیلیة المقامة في محافظة نابلس منذ انقاط تفتیش وبوابات حدیدیة, الخ... و
. الجدول التالي یبین عدد وأنواع حاجزا 56, وحتى یومنا ھذا 2000االنتفاضة الفلسطینیة الثانیة في العام 

 388عن  یزیدفة التي وضعھا جیش االحتالل اإلسرائیلي لتقیید وحصر حركة ما الحواجز العسكریة المختل
 .نابلسألف فلسطیني من سكان محافظة 

 
 

 : الحواجز العسكریة االسرائیلیة في محافظة نابلس5جدول رقم 
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 نوع الحاجز عدد الحواجز
 حاجز دائم 3
 ساتر ترابي 23
 حاجز اسمنتي 8
 بوابة حدیدیة 12
 طیارحاجز  10
 المجموع 56

الجغرافیة, معھد االبحاث التطبیقیة القدس (أریج),  المصدر: وحدة نظم المعلومات
2018 

 
 

  محافظة نابلس فيالطرق االلتفافیة االسرائیلیة  1.8.2
 

(التي تم توقیعھا بین منظمة  1993أیلول  -بدأ مصطلح 'الطرق االلتفافیة' بالظھور مع مرحلة اتفاقیات أوسلو
تحریر الفلسطینیة و اسرائیل) لإلشارة إلى الطرق التي أقامھا اإلسرائیلیون في المناطق الفلسطینیة المحتلة ال

بھدف ربط المستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة بعضھا ببعض و تلك داخل إسرائیل.  منذ ذلك الحین, 
ضي الفلسطینیة المحتلة كجزء من سیاستھا كثفت اسرائیل من جھودھا لزیادة حجم الطرق االلتفافیة في األرا

لفرض حقائق على أرض الواقع و التي في النھایة سوف تؤثر على نتائج المفاوضات مع الفلسطینیین، بما 
, تمكنت 51في ذلك إنشاء دولة فلسطینیة متصلة جغرافیا و قابلة للحیاة. و خالل سنوات االحتالل ال 

متر من الطرق االلتفافیة لتسھیل تواصل المستوطنات اإلسرائیلیة كیلو 820اسرائیل من شق ما یزید عن 
% من الطول الكلي للطرق االلتفافیة في 16كیلومتر (قرابة ال  131غیر القانونیة في الضفة الغربیة, منھا 

ستخدام الضفة الغربیة المحتلة)  تم اقامتھا في محافظة نابلس. و وفقا التفاقیات أوسلو, فقد سمح للفلسطینیین با
, منعت سلطات االحتالل 2000أیلول من العام  30ھذه الطرق اال أنھ عقب اندالع االنتفاضة الثانیة بتاریخ 

االسرائیلي الفلسطینیین من استخدام ھذه الطرق تحت ذریعة 'الدواعي األمنیة'. و الجدیر بالذكر أن إقامة 
محتلة عملت على كبح تنمیة المجتمعات المحلیة الطرق االلتفافیة االسرائیلیة في األراضي الفلسطینیة ال

 الفلسطینیة في الضفة الغربیة من خالل خلق واقع من العوائق في المناطق المخصصة للتنمیة. 
 

 االوامر العسكریة االسرائیلیة في محافظة نابلس  1.9
 

نیة مب�ررة وجودھ�ا لقد حاولت اسرائیل مرارا و تكرار الھروب من مركزھا كدولة محتل�ة لألراض�ي الفلس�طی
 لش��رعنھكق�وة اداری��ة ف��ي األراض��ي المحتل�ة. و لھ��ذا الس��بب، لج��أت إس��رائیل إل�ى اص��دار األوام��ر العس��كریة 

متخ��ذة م��ن 'األغ��راض العس��كریة' ذریع��ة النتھ��اك الق��وانین اإلنس��انیة الدولی��ة  االس��تیطانیة أعمالھ��ا العدوانی��ة
، أص��درت إس��رائیل االف األوام��ر 1993ي الع��ام وق��رارات مجل��س األم��ن. و من��ذ توقی��ع اتفاقی��ة أوس��لو ف��

العس�كریة لبن��اء وتوس��یع المس��توطنات االس�رائیلیة و اقام��ة الط��رق االلتفافی��ة و بن�اء ج��دار الع��زل العنص��ري. 
العس��كریة  ت محافظ��ة ن��ابلس م��ن ب��ین أكث��ر المحافظ��ات ت��أثرا ب��األوامر العس��كریة الص��ادرة لألغ��راضوكان��

ال��ذي یب��ین تفاص��یل  6للعام�ة م��ن الفلس��طینیین. فیم�ا یل��ي الج��دول رق�م مت��وفرة المختلف�ة، وكثی��ر منھ��ا ل�م تك��ن 
  -االوامر العسكریة االسرائیلیة الصادرة والمتوفرة في محافظة نابلس:
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 اعتداءات المستوطنین االسرائیلیة على االراضي والممتلكات في محافظة نابلس 1.10

 
في الحرب الدائرة على األراضي الفلسطینیة بین المستوطنین اإلسرائیلیین وسلطات اإلحتالل اإلسرائیلي من 

قضائیة اإلسرائیلیة لتسھل جانب والفلسطینیین من جانب أخر، تقف سلطات االحتالل وعلى رأسھا السلطة ال
للمستوطنین عملیة استیالئھم على األراضي الفلسطینیة، بھدف إقامة بؤر استیطانیة جدیدة وتوسیع 
المستوطنات القائمة فعلیًا وبشكل غیر شرعي لفرض حقائق وأمر واقع على األرض یصعب تغیره في حال 

لسابقة, فان اعتداءات المستوطنین التي طالت التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطینیین. وكما األعوام ا
الفلسطینیین وممتلكاتھم تزایدت بشكل ملحوظ خالل االخیرة الماضیة وأصبحت تشكل خطًرا كبیًرا على 
جمیع نواحي الحیاة.  وتجدر اإلشارة الى أن اعتداءات المستوطنین تحولت خالل العقد الماضي وعلى وجھ 

نف والعدائیة تجاه السكان الفلسطینیین إلى ھجمات منظمة بغرض ترویع الخصوص, من اعتداءات شدیدة الع
الفلسطینیین وتعریض حیاتھم للخطر. وخالل أعوام االحتالل اإلسرائیلي الثمانیة واألربعین لألراضي 
الفلسطینیة المحتلة,  عمل المستوطنون على االستیالء, وبشكل غیر قانوني واحادي الجانب, على أكبر 

ألف مستوطن یقیمون الیوم في  800كنة من األراضي الفلسطینیة المحتلة لتوطین ما یزید عن مساحة مم
 بؤر استیطانیة في الضفة الغربیة المحتلة.  220مستوطنة و  198

 
وتبقى ھجمات المستوطنین على الفلسطینیین وممتلكاتھم في األراضي الفلسطینیة المحتلة تشكل مصدر قلق 

م  الھجمات التي یرتكبھا المستوطنین تتم تحت مرأى ومسمع قوات جیش رئیسي وخصوصا أن معظ
االحتالل اإلسرائیلي و یتم تجاھلھا فیما بعد. وتجدر اإلشارة الى ان ھجمات المستوطنین المتعمدة قد 
تصاعدت بشكل غیر متوقع على مدى العقد الماضي من حیث العدد والنوع وتمیزت بالعنف والعدائیة 

فلسطینیین والعرب, وھدفت بمجملھا الى قلب حیاة الفلسطینیین رأسا على عقب وتدمیر والكراھیة لل
األراضي الزراعیة واقتالع وحرق األشجار وتلویث الحقول الزراعیة وآبار المیاه. وتبین اإلحصاءات 
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اتھم في القدس (أریج) أن عنف المستوطنین ضد الفلسطینیین وممتلك –الصادرة عن معھد االبحاث التطبیقیة 
  760, نفذ المستوطنون أكثر من  2013األراضي الفلسطینیة المحتلة آخذة باالرتفاع, حیث انھ منذ العام 

 اعتداًءا على الفلسطینیین. 
 

وتنوعت انتھاكات المستوطنین بحق الفلسطینیین وممتلكاتھم, اذ استھدفت االشجار المثمرة (معظمھا اشجار 
المفتوحة (أراضي الرعي). واستباح المستوطنین ألنفسھم باقتحام االماكن الزیتون) واالراضي الزراعیة و

غربیة المحتلة وممارسة شعائرھم الدینیة فیھا في خرق واضح لحرمة ھذه االماكن. كما االثریة في الضفة ال
لشعارات شملت اعتداءات المستوطنین اقتحام االماكن الدینیة المسیحیة واالسالمیة واالعتداء علیھا وكتابة ا

التحریضیة والعنصریة ضد الفلسطینیین (المسیحین والمسلمین على حد سواء) في محاولة من المستوطنین 
بث الرعب والخوف في نفوس المواطنین ودفعھم الى الرحیل. كما شملت انتھاكات المستوطنین ایضا 

الحادة والتسبب في ایذائھم.  االعتداء على المدنیین المواطنین وشتمھم وضربھم واالعتداء علیھم باآلالت
 وحدثت معظم ھذه االنتھاكات في االراضي القریبة من مواقع المستوطنات والبؤر االستیطانیة االسرائیلیة.   

 
 ملخص   1.11

 
تكشف االنتھاكات االسرائیلیة في محافظة نابلس خالل سنوات االحتالل االسرائیلي نوایا إسرائیل الحقیقیة 

م مع الفلسطینیین. فبینما تمَسك الفلسطینیون بكل فرصٍة ُممكنة الستئناف المفاوضات مع اتجاه عملیة السال
اإلسرائیلیین، لم یدخر اإلسرائیلیون فرصة واحدة إال وحاولوا عرقلة كافة الجھود الدولیة والدبلوماسیة أو 

التملص من أي التزام ھو حتى اإلنسانیة المبذولة فیما یتعلق بعملیة السالم. وكانت المراوغة ومحاوالت 
الِسمة الغالبة وصفة التمیز اإلسرائیلیة خالل الجھود الدولیة المبذولة إلعادة إحیاء عملیة السالم. وتحقیقًا لھذه 
الغایة، لم تھدر إسرائیل ایة فرصة اال وانتقدت جھود السالم و المفاوضات وذلك من خالل اإلعالن 

طانیة جدیدة في المستوطنات اإلسرائیلیة في األراضي الفلسطینیة والموافقة بال ھوادة على وحدات استی
المحتلة. كما عملت إسرائیل على استبعاد القدس من المعادلة السیاسیة األمر الذي جعل من إمكانیة الحل فیما 
یتعلق بالقدس أكثر صعوبة من اي وقت مضى. غیر ان ھذا لم یكن ھو الشيء الوحید الذي استخدمتھ 

لتقویض عملیة السالم, بل استمرت باستھتارھا بالمجتمع الدولي وشَرعت قوانین في الكنیست إسرائیل 
اإلسرائیلي صعبت من خاللھ على أي حكومة أن تصل إلى حل الدولتین واالنسحاب من الضفة الغربیة أو 

طنات اإلسرائیلیة تقسیم القدس إال من خالل اغلبیة كبیرة ناھیك عن مواصلة البناء غیر القانوني في المستو
في شتى أنحاء الضفة الغربیة. وأكثر من ذلك، واصلت إسرائیل استفزاز الفلسطینیین وصعدت من سیاسة 
ھدم المنازل الفلسطینیة، واقتالع األشجار، ومصادرة األراضي، واعتداءات المستوطنین على الفلسطینیین 

ومسمع قوات اإلحتالل االسرائیلیة، مما یعكس  وممتلكاتھم والمواقع الدینیة و التي كانت تحدث على مرأى
 النوایا اإلسرائیلیة تجاه عملیة السالم.

 
بما فیھا إجراءات الجیش اإلسرائیلي وانتھاكات المستوطنین على حد سواء،  –ان اإلجراءات اإلسرائیلیة 

ویض وحتى تعكس بشكٍل واضٍح وصریح الموقف اإلسرائیلي اتجاه عملیة السالم، والذي یھدف إلى تق
القضاء على أي فرصة للفلسطینیین بإقامة دولة مستقلة قابلة للحیاة ومتواصلة جغرافیا، خصوًصا عندما 
تتعامل إسرائیل مع الجھود الدولیة لدفع عملیة السالم إلى األمام باستھزاء, ضاربة عرض الحائط كل 

 -بنفس الوتیرة مع مخططاتھا اإلستیطانیة التزاماتھا تجاه العملیة السلمیة, مستمرة في الوقت ذاتھ بالتحرك
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الموقعة مع الجانب  واالتفاقاتالتوسعیة واألحادیة الجانب، والتي تخدم مصالحھا, وفي نفس الوقت, تتناقض 
الفلسطیني, واألھم, مع الجھود الدولیة المبذولة والرامیة إلحیاء عملیة السالم ومع كافة القوانین واألعراف 

 ة.الدولیة واإلنسانی
 

وعلیھ, وبناء على ما تقدم, فانھ قد أصبح واضًحا بأن كل من الجانبیین, اإلسرائیلي والفلسطیني یعمالن 
بمعاییر مختلفة وأفكار متباعدة فیما یتعلق باألسس الرئیسة التي تقوم علیھا عملیة السالم، مما یجعل احتمال 

 بعید المنال. التوصل إلى تسویة سلمیة عن طریق التفاوض المتبادل ھدفًا 
 

قد  1995وكانت 'اتفاقیة أوسلو الثانیة الموقعة في العاصمة األمریكیة واشنطن في شھر أیلول من العام 
حددت المرحلة االنتقالیة من الحكم الذاتي الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة ، في انتظار 'مفاوضات 

وتنتھي في شھر أیار من العام  1996ر أیار من العام الوضع النھائي' التي كانت من المقرر أن تبدأ في شھ
. وتنص االتفاقیة المؤقتة على أن المرحلة األولى من إعادة انتشار للقوات العسكریة اإلسرائیلیة  1999

یوًما قبل االنتخابات. المزید من عملیات إعادة االنتشار  22ستكتمل عشیة االنتخابات الفلسطینیة، وبالتحدید 
شھرا من تاریخ تنصیب المجلس التشریعي الفلسطیني. خالل ھذه الفترة  18أن تكتمل في غضون  من المقرر

، سیتم تحویل الصالحیات والمسؤولیات المتعلقة باألراضي تدریجیًا إلى السلطة الوطنیة الفلسطینیة لتشمل 
ضات الوضع النھائي الضفة الغربیة وقطاع غزة ، باستثناء القضایا التي سیتم التفاوض علیھا في مفاو

٪ من مساحة الضفة الغربیة وقطاع غزة یجب أن تنتقل للسیطرة  95(القدس والمستوطنات). وھذا یعني أن 
الفلسطینیة. ولكن على أرض الواقع، ھذا لم یحدث. فقد أدى التوقف في المفاوضات والتأخیر المتعمد من قبل 

ما تم االتفاق علیھ, إلى االنسحاب اإلسرائیلي الجزئي الحكومة االسرائیلیة، فضال عن إعادة التفاوض على 
من االراضي الفلسطینیة. وعلیھ, فقد بلغت مساحة المناطق الخاضعة للسیطرة الفلسطینیة حتى شھر آذار من 

٪ من مساحة الضفة الغربیة وھي المصنفة 'بمناطق ا', بینما ال تزال  18.2ما ال یزید عن  2000العام 
%  من االراضي الفلسطینیة خاضعة 60الكلیة للضفة الغربیة ُمصنفة 'بمناطق ب' و % من المساحة21.8

 للسیطرة اإلسرائیلیة و تشمل مناطق ج والمحمیات الطبیعیة.
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