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 محافظة قلقیلیة:  .1
 

 1949وعلى مقربة من خط الھدنة للعام  المحتلة قلقیلیة الى الشمال الغربي من الضفة الغربیةتقع محافظة 
اكثر من  ویقطنھا كیلومتر مربع) 166.4( ادونم 166,380 الیوم (الخط االخضر). وتبلغ مساحة المحافظة

  .)2014فلسطیني (الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطینیة،  108,000
 

من اكثر اال انھا المساحة،  حیثن من اصغر المحافظات الفلسطینیة في الضفة الغربیة میلیة محافظة قلقتعتبر 
مستوطنات الراضي وبناء االمصادرة ك المحافظات الفلسطینیة التي تعاني من االجراءات االسرائیلیة

 االسرائیلیةوالمعابر العسكریة الحواجز اقامة عسكریة، والقواعد انشاء التفافیة ولطرق االوشق السرائیلیة اال
 جدار العزل العنصري.  وبناء 

 
حرصت اسرائیل على تدمیر محافظة  ,1967في العام لضفة الغربیة وقطاع غزة ل سرائیلعقب احتالل او

قام جیش  حیث، في المحافظةواالستیطانیة سیاستھا االحتاللیة حتى یتسنى لھا تنفیذ  قلقیلیة وطرد سكانھا
والتي % من المنازل الفلسطینیة في مدینة قلقیلیة 85 بتدمیر ما یقاربیوما  23خالل االحتالل االسرائیلي 

ھذا باإلضافة الى قیام جیش االحتالل االسرائیلي بھدم  1منزال 1996كان عددھا في ذلك الوقت یصل الى 
واحداث الضرر الكبیر وتشرید  واالبار االرتوازیة في المحافظة المنشآت والمحال التجاریة والمرافق العامة

وكان لبلدیة قلقیلیة في ذاك الوقت الفضل االكبر في وقف المجازر االسرائیلیة بحق . وتشتیت سكانھا
بقناصل الدول االوروبیة واالجنبیة في والمكثفة الفلسطینیین في المحافظة اذ اثمرت اتصاالت البلدیة المباشرة 

 مدینتھمالى الفلسطینیین عودة قلقیلیة ومدینة لعدوان االسرائیلي على عن وقف افي ذاك الوقت القدس مدینة 
 . ومنازلھم التي كان یسودھا الدمار والخراب

 
 

1967قلقیلیة وحرب حزیران عام   1   
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/qalqilya_and_june_1967_war_documental_study.pdf 
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1997مدینة قلقیلیة، 
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 2012حتى  1997 – 1970: مدینة قلقیلیة ما بین األعوام 3-1الصور 

 
 الوضع الجیوسیاسي في محافظة قلقیلیة ضمن اطار اتفاقیة اوسلو .2

 
رفضاً من الشعب الفلسطیني لالحتالل اإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیة  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 

. وعقدت عدة جوالت من المفاوضات بین الجانبین 1967إسرائیل الكامل من المناطق التي احتلتھا في العام 
اإلسرائیلي والفلسطیني كان الجانب الفلسطیني یؤكد فیھا على ضرورة وقف االستیطان باعتباره العنصر 

 . الرئیسي الذي یقف حجر عثرة أمام تقدم المفاوضات

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

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

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

 أریحا. 
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تضمنت إجراء انتخابات للمجلس  1995أیلول عام  28أما اتفاقیة أوسلو الثانیة والتي تم توقیعھا بتاریخ 
ولة لمأھالتشریعي الفلسطیني ووضعت جدوال زمنیا النسحاب القوات اإلسرائیلیة من المناطق الفلسطینیة ا

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

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

ب وتشكل معظم المناطق الفلسطینیة المأھولة من البل�دیات والق�رى وبع�ض المخیم�ات. و  منطقة •
تسیطر السلطة الوطنیة الفلسطینیة على كامل الشؤون المدنیة أما إسرائیل فتسیطر عل�ى الش�ؤون 

 األمنیة.
اما منطقة ج وھي تغط�ي ب�اقي المس�احة خ�ارج منطقت�ي أ و ب وإلس�رائیل كام�ل الس�یطرة عل�ى  •

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

 
تم تصنیف "أ"، في حین  ةنطقكمكم مربع)  3.6( ادونم 3619تم تصنیف ما مساحتھ  ,في محافظة قلقیلیةو

فیما خضع الجزء المتبقي من "ب"،  ةمنطقمن أراضي محافظة قلقیلیة ككم مربع)  39.5( ادونم 39,478
الجدول رقم "ج"،  ةمنطقالى تصنیف  كم مربع) 123.3( ادونم  123,283أراضي محافظة قلقیلیة والبالغ 

)1.(   
 

 1995: تصنیفات اراضي محافظة قلقیلیة ضمن اطار اتفاقیة اوسلو للعام 1الجدول رقم 
 النسبة المئویة المساحة (دونم) تصنیف المنطقة

 %2.2 3,619 منطقة "أ"
 %23.7 39,478 منطقة "ب"
 %74.1 123,283 منطقة "ج"
 %100 166,380 المجموع

 )2018أریج ( -معھد االبحاث التطبیقیة القدس -وحدة نظم المعلومات الجغرافیة
 

في المائة من السكان في محافظة قلقیلیة یعیشون في المناطق المصنفة "أ" و  90والجدیر بالذكر أن ما یقارب 
كیلومتر مربع), في  43.1في المائة من مساحة المحافظة الكلیة ( 25.9"ب" والتي تشكل مساحتھا اإلجمالیة 

كیلومتر مربع)  123.3في المائة ( 74.1"ج" و التي تشكل المنطقة المصنفة في  المتبقینحین یعیش السكان 
من مساحة المحافظة الكلیة حیث الجزء األكبر من األراضي الزراعیة والمساحات المفتوحة ومناطق التنمیة 

التقسیمات  توضح 1الخارطة رقم  .التي تشكل مصدر دخل رئیسي للفلسطینیین في المحافظةو المستقبلیة
 افظة قلقیلیةالجیوسیاسیة في مح
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  التصنیفات الجیوسیاسیة في محافظة قلقیلیة: 1خارطة رقم ال

 
% من المساحة الكلیة للمنطقة العمرانیة في محافظة قلقیلیة)  4.3دونما  ( 382عالوة على ذلك، ما یقارب 

من المنطقة العمرانیة في محافظة قلقیلیة اصبحت على الجانب الغربي من جدار العزل العنصري (المنطقة 
ة حصول المواطنین الفلسطینیین الواقعة ما بین مسار الجدار والخط االخضر)، االمر الذي حد من امكانی

 القاطنین في تلك المناطق المعزولة على خدمات المحافظة من تعلیم وصحة وبنیة تحتیة وغیره من الخدمات. 
 

 في محافظة قلقیلیة تالل االسرائیلياالح انتھاكات .3
 

صعدت سلطات ، 2000في شھر ایلول من العام اندلعت الثانیة التي الفلسطینیة خالل سنوات االنتفاضة 
عمدت تخریب وت في االراضي الفلسطینیة المحتلةواالستیطانیة االحتالل االسرائیلي من انشطتھا العسكریة 

لألغراض العسكریة مصادرة االراضي  باإلضافةالفلسطینیة وخصوصا الزراعیة منھا ھذا وتدمیر االراضي 
وھدم المنازل الفلسطینیة، وتوسیع المستوطنات االسرائیلیة، وانشاء البؤر االستیطانیة، وبناء المختلفة 

 اددكما فرضت سلطات االحتالل االسرائیلي عوتوسیع الطرق االلتفافیة التي تخدم المستوطنین االسرائیلیین، 
یوضح االعتداءات  2رقم الجدول . ناء جدار العزل العنصريبمن القیود على حریة حركة الفلسطینیین و

  :2014 -2000من الممتدة الفترة في في محافظة قلقیلیة على االراضي والممتلكات االسرائیلیة 
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-2000: االنتھاكات االسرائیلیة في محافظة قلقیلیة من العام 2الجدول رقم  2018 

 العام
االراضي المصادرة 

 (دونم)
عدد االشجار 

 المدمرة
عدد المنازل التي تم 

 ھدمھا
عدد المنازل 
 المھددة بالھدم

2000 1261 4575 0 8 
2001 391 5160 0 1 
2002 21864 3721 7 4 
2003 4718 2622 9 31 
2004 4269 8059 16 43 
2005 1030 8405 1 4 
2006 1460 0 9 0 
2007 97 450 10 0 
2008 663 1280 7 0 
2009 0 530 0 27 
2010 11 323 0 19 
2011 131 1072 4 8 
2012 1480 545 1 8 
2013 0 353 0 10 
2014-
2018 0 200 0 0 

 163 64 37295 37374 المجموع 
  2018أریج  –معھد االبحاث التطبیقیة القدس  -المصدر: وحدة مراقبة االستیطان

 
لى تصعید انتھاكاتھا ضد كل ما ھو عمدت ا ان سلطات االحتالل االسرائیليیبین ) 2الجدول رقم (

من ھذه االكبر نصیب الوكان لمحافظة قلقیلیة وخاصة عقب اندالع االنتفاضة الفلسطینیة الثانیة.  فلسطیني
، قامت سلطات االحتالل 2018الى العام  2000خالل الفترة الممتدة من العام انھ االنتھاكات، حیث 

محافظة السكان  غالبیةن . والمثمرة في محافظة قلقیلیة شجرة 37,295االسرائیلي باقتالع ما مجموعھ 
رزق  الشجار اثرت وبشكل كبیر على مصدرافان عملیة تقطیع لھم,  على الزراعة كمصدر دخلیعتمدون 

 بشكل مباشر على مستویات البطالة والفقر.  انعكسالعدید من العائالت الفلسطینیة، االمر الذي 
 

 النشاطات االسرائیلیة االستیطانیة في محافظة قلقیلیة:  .4
 

المخططات والسیاسات االستیطانیة االسرائیلیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة تنعكس بشكل واضح  ان
، 1967عام في المنذ االحتالل االسرائیلي لألراضي الفلسطینیة انھ حیث ممتلكاتھم, على الفلسطینیین و
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، ومع مرور االسرائیلیةفرضت اسرائیل سیطرتھا على االراضي الفلسطینیة من خالل بناء المستوطنات 
واستباحت  الغیر شرعیة,  الوقت عمدت الى تكثیف البناء االستیطاني في ھذه المستوطنات االسرائیلیة

مثل انشاء  ة االسرائیلیةاالستیطانیة التوسعی الھدافاالفلسطینیة لشتى  يلنفسھا باحتالل المزید من االراض
البؤر االستیطانیة االسرائیلیة  انشاءالحواجز العسكریة و اقامة و تشیید الطرق االلتفافیةوالقواعد العسكریة 

 المزید من االراضي الفلسطینیة وضمھا الى  مصادرةتھدف الى على قمم التالل الفلسطینیة في خطوة 
بناء جدار العزل  ویضاف الى ما ذكر،ح المستوطنین االسرائیلیین. مصال ةلخدمیأتي كل ذلك اسرائیل، و

حیث عمدت اسرائیل من خالل من شمالھا ال جنوبھا, العنصري على الجانب الغربي من الضفة الغربیة، 
 ترسیم حدود "دولة اسرائیل" على حساب االراضي الفلسطینیة. اعادة لى ابناء جدار العزل العنصري 

 

 المستوطنات االسرائیلیة المقامة على اراضي محافظة قلقیلیة .5
 

أریج، للمستوطنات االسرائیلیة  -الذي قام بھ معھد االبحاث التطبیقیة القدس تحلیل الصور الجویةمن خالل 
على االراضي الفلسطینیة المحتلة بشكل عام واراضي محافظة قلقیلیة بشكل خاص، تبین بان  القائمة

فلسطینیة تم مصادرتھا من  مستوطنة اسرائیلیة على اراضي 16سلطات االحتالل االسرائیلي قامت بإنشاء 
كیلومتر  10.4( ادونم  10,402 ما مساحتھالیوم . حیث تحتل ھذ المستوطنات االسرائیلیة محافظة قلقیلیة

  :3الجدول رقم . ) 2018(اریج  % من المساحة الكلیة لمحافظة قلقیلیة 6مربع) أي ما نسبتھ 
 

 قلقیلیة: المستوطنات االسرائیلیة في محافظة 3الجدول رقم 

 اسم المستوطنة رقم

سنة 
 االنشاء

تعداد 
المستوطنین 
االسرائیلیین 

)2011( 
 المساحة

(دونم)   

المدینة أو القریة 
المتأثرة ببناء 

 المستوطنة

 جینصافوط 559 262 1991 نفیھ اورامین 1

 كارني شمرون 2

1978 

7494 480 

كفر القف، حجة و 
جینصافوط في 

قلقیلیة، ودیر استیا 
سلفیتفي   

3 
 عمانوئیل

 

1981 

3229 163 

اماتین، والفندق 
قرى قلقیلیة. ودیر 

 استیا في سلفیت
 

 معالي شمرون 4
1980 

878 636 
قریتي عزون 
وكفر ثلث في 
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قلقیلیة. ودیر استیا 
 في سلفیت

  N.A. 119 1985 جینوت شمرون 5

6 

 الفي منشیھ

 

1981 

7477 2841 

 عرب أبو فردة،
وادي الرشا، النبي 

  عسلة،  الیاس
 راس الطیرة

 وعزبة االشقر

7 
محجر زوفین 

 (تسوفیم)
0 

N.A 220 
قلقیلیة، عرب 

الرماضین الشمالي 
 وعرب ابو فردة

 زوفین (تسوفیم) 8 
1990 

1338 565 

 شعار تكفا 9
1982 

5001 753 
عزون العتمة و 

 مسحة

 اورانیت 10
1983 

6990 1479 
عزون العتمة 
 وعزبة سلمان

زیفون كدومیم 11  كفر قدوم 407 3000 1982 

12 
جفعات 

 ھامركازیز
N.A 

N.A. 608+.037 
 كفر قدوم

 كفر قدوم 754 4201 1975 كدومیم 13

14 
جیت (متسبیھ 

 یشاي)
0 N.A. 

274 
 كفر قدوم وجیت

 نیریت 15

 N.A. 

82 

تقع داخل الخط 
االخضر جزء منھا 
فقط على اراضي 

 محافظة قلقیلیة
 عزون العتمة 461 720 1985 زماروت 16

  10402 40590  المجموع
أریج  –وحدة نظم المعلومات الجغرافیة/ معھد االبحاث التطبیقیة القدس المصدر: 

2018 
 

) 1التالي: ( وھي على النحو تقسیمات 6المستوطنات االسرائیلیة في محافظة قلقیلیة ضمن  وتصنفھذا 
الفي  تيحیث یضم ھذا التجمع االستیطاني كل من مستوطن، التجمع االستیطاني االسرائیلي "الفي منشیھ"

وتغلغلت داخل اراضي الضفة الغربیة المحتلة ، لكنھا توسعت (الواقعة داخل الخط االخضر نیریتو منشیھ
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) التجمع االستیطاني االسرائیلي 2، (نیتا، ومستوطنة أور)اراضي محافظة قلقیلیة وعلى  وجھ الخصوص
التجمع االستیطاني االسرائیلي  )3. (كفات روت وشعارامز تيستوطنل من مالتجمع ككفا، ویضم ھذا ت عارش
 اأم) 4( نفیھ اورامینومرون، ویضم المستوطنات التالیة: معالي شمرون، كارني شمرون، جینوت شمرون ش

 زیفوندومیم یدومیم وكیك اتمستوطنوالتجمع الخامس یضم ) 5(من مستوطنة عمانوئیل، ضتیف الرباع التجمع
في  و محجر زوفین (تسوفیم) زوفین (تسوفیم)واخیرا مستوطنة ) 6. (متسبیھ یشايو جفعات ھامركازیزو

 . تجمع واحد
 

  توسعات المستوطنات االسرائیلیة في محافظة قلقیلیة 5.1
 

 الدقةأریج اعتمدت على تحلیالت لصور جویة عالیة  -خالل دراسة اجراھا معھد االبحاث التطبیقیة القدس
والبؤر في المستوطنات االستیطاني في البناء كبیر  للتوسع ، تبین بان اسرائیل تسعى وبشكل 2012عام لل

حیث اظھرت التحلیالت أنھ خالل العام  االسرائیلیة  االستیطانیة المقامة على االراضي الفلسطینیة المحتلة.
% من المجموع 79وطنة اسرائیلیة  (مست 151من المنشآت والمباني  في العدید ، قامت اسرائیل ببناء 2012

, على اراضي الضفة الغربیةقائمة مستوطنة اسرائیلیة  196الكلي للمستوطنات االسرائیلیة) من ما مجموعھ 
تم اضافتھا بنایة 160منھا  ,بنایة 1018منشأة وتتضمن  1872حیث تم بناء  منھا في محافظة قلقیلیة, 14

 854, ھذا باإلضافة الى بناء % من مجموع البنایات الكلي16 –لقیلیة محافظة قللمستوطنات االسرائیلیة في 
 % من مجموع البیوت المتنقلة6 –محافظة قلقیلیة البؤر االستیطانیة في بیت متنقل في  52منھا , بیت متنقل

 ) 4الجدول رقم (. التي تم بنائھا
  

المستوطنات االسرائیلیة المقامة على التي تم اضافتھا على الكرفانات المباني و: 4الجدول رقم 
 اراضي الضفة الغربیة المحتلة

   ةالمحافظ عدد المباني  عدد الكرفانات  عدد المستوطنات التي شملھا التوسع 
 طوباس 3 0 3
 طولكرم 11 12 4
 جنین 30 43 5
 اریحا 35 81 16
 الخلیل 40 130 22
 نابلس  45 109 11
 بیت لحم 117 51 15
 قلقیلیة  160 52 14
 سلفیت 188 53 15
 رام هللا  191 218 21
 القدس 198 105 25
 المجموع 1018 854 151
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 2013أریج  –معھد االبحاث التطبیقیة القدس  -وحدة نظم المعلومات الجغرافیةالمصدر: 
 

أریج، على مساحة المستوطنات االسرائیلیة في -في دراسة وتحلیل ثاني قام بھ معھد االبحاث التطبیقیة القدس
الضفة الغربیة المحتلة بشكل عام، والمستوطنات االسرائیلیة في محافظة قلقیلیة بشكل خاص، تبین بان 

 2012الى العام  2000ة منذ العام مساحة المستوطنات االسرائیلیة بتزاید مستمر، حیث تم رصد ھذه الزیاد
 10,094 صبحتل 2000في العام  ادونم  8,131 , من% 24مستوطنات اسرائیلیة وبنسبة تصل الى  عشرفي 

  :5رقم الجدول . 2012ا في العام دونم
 

  2012و 2000:مقارنة بین مساحة المستوطنات االسرائیلیة بین العامین 5الجدول رقم 
مساحة المستوطنة  اسم المستوطنة #

 2000(دونم) عام 
مساحة المستوطنة (دونم) 

 2012عام 
 نسبة الزیادة

 11.4% 605 543 نفیھ اورامین 1
 46.3% 2825 1930 ألفي منشیھ 2
 40.4% 671 478 زوفین (تسوفیم) 3
 15.8% 1049 906 شعار تكفا 4
 22.8% 1154 940 عمانوئیل 5
 13.3% 1042 919 كارني شمرون 6
 20.5% 420 349 كدومیم زیفون 7
 7.1%  522 487 جفعات ھامركازیز 8
 4.7% 765 730 كدومیم 9

 22.6% 1041 849 جینوت شمرون 10
 24.1 10094 8131 المجموع  
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في الفترة الممتدة في محافظة قلقیلیة : التوسعات االستیطانیة في مستوطنة أورانیت 5&  4الصورة رقم 
 2012و 1999ما بین 

 
 المخططات الھیكلیة للمستوطنات االسرائیلیة: 5.2
 

االدارة المدنیة االسرائیلیة، السلطة االسرائیلیة المسیطرة على الضفة الغربیة المحتلة، قامت ، 1991في العام 
أخذة بعین  ,وضع مخططات ھیكلیة للمستوطنات االسرائیلیة المنتشرة على أراضي الضفة الغربیة المحتلةب

تخصیص أراضي اضافیة إلقامة مستوطنات اسرائیلیة جدیدة في المستقبل وتوسیع المستوطنات  راالعتبا
كم كربع، أي ما  486.1من االراضي ( ادونم 486,137تخصیص بقامت حیث  2مة حالیا. ئقالاالسرائیلیة ا

% من المساحة الكلیة للضفة الغربیة) لصالح بناء مستوطنات اسرائیلیة جدیدة أو توسیع ما كان 8.6نسبتھ 
سبعة ومن الجدیر ذكره، بان المساحة المخصصة للتوسعات المستقبلیة ھي . 1991حتى العام منھا قائم 

 69( ادونم 69,000والتي ھي  1991حتى العام قائمة كانت التي مساحة المستوطنات االسرائیلیة أضعاف 
 % من المساحة الكلیة للضفة الغربیة). 1.2كم مربع، أي 

  ، عندما قامت االدارة المدنیة االسرائیلیة بوضع المخططات الھیكلیة للمستوطنات1991تأسست قبل العام المستوطنات االسرائیلیة التي   2
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لما ھو مخصص في محافظة قلقیلیة، بلغت المساحة الفعلیة للمستوطنات االسرائیلیة القائمة باإلضافة و
عن المساحة ضعفي ونصف الضعف ، ادونم 23,854بحسب المخططات الھیكلیة لتوسعات المستقبلیة ل

.  دونما  10,402والبالغة  الحالیة للمستوطنات االسرائیلیة غیر الشرعیة المقامة على اراضي محافظة قلقیلیة
وینبغي االشارة الى ان المساحة المخصصة للتوسعات االستیطانیة التي جاءت ضمن المخططات الھیكلیة 

م على أراضي محافظة ئقالجدار العزل العنصري ا غربنیة المعزولة تتضمن االراضي والمناطق الفلسطی
 مناطق المستوطنات االسرائیلیة والمخططات الھیكلیة لھا. تظھر ) 2الخارطة رقم (قلقیلیة. 

 

 
 

المستوطنات االسرائیلیة المقامة على اراضي محافظة قلقیلیة، وتتضمن المخططات  )2الخارطة رقم (
 الھیكلیة

 
 
 

 البؤر االستیطانیة االسرائیلیة تحتل تالل محافظة قلقیلیة:  .6
 

، اقدم المستوطنین اإلسرائیلیین الذین یقطنون في المستوطنات االسرائیلیة المقامة 2014و 1996 االعوامبین 
15 
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غیر التعود ظاھرة وجود البؤر االستیطانیة و .3بؤرة استیطانیة 9على اراضي محافظة قلقیلیة الى انشاء 
بدعوة من رئیس الوزراء االسرائیلي االسبق ، عندما عمد المستوطنین االسرائیلیین 1996الشرعیة الى العام 

للحیلولة  والسیطرة علیھا المحتلةالفلسطینیة احتالل قمم التالل الفلسطینیة في االراضي  الىأریئیل شارون 
ن الى انشاء ون االسرائیلیوعندما یسعى المستوطنھ ومن الجدیر ذكره بان. دون سیطرة الفلسطینیین علیھا

. قائمة یسعون الى انشاء ھذه البؤر على مقربة من مستوطنة اسرائیلیة "رئیسیة"فانھم البؤر االستیطانیة، 
ھؤالء المستوطنین االسرائیلیین بالدعم  تقوم بتمویل الحكومة االسرائیلیة الالى ان ایضا االشارة وتجدر 

على اعتبار ان ھذه البؤرة االستیطانیة "غیر شرعیة" وغیر قانونیة، ولكن في المقابل، تقوم  المالي المباشر،
من خالل جیش االحتالل االسرائیلي الذي  بتأمین وتوفیر البنیة التحتیة المالئمة إلنشاء ھذه البؤر االستیطانیة

 من الحمایة لھم اثناء عملیة انشاء البؤر االستیطانیة. ؤی
 

غیر التعاون الین، وبعلى ایدي المستوطنین اإلسرائیلی الھدف االساسي لعملیة انشاء البؤر االستیطانیةویأتي 
ظھر ھذا قد و. سیطرة على اكبر قدر ممكن من االراضي الفلسطینیةى اللامباشر مع الحكومة االسرائیلیة، 

"ارئیل االسبق س الوزراء ، عندما صرح وزیر الزراعة آنذاك ورئی1998في العام  اواضحجلیا والھدف 
یجب االستیالء على اكبر قدر ممكن من االراضي الفلسطینیة قبل ان نخسرھا لصالح " بانھ شارون"

 " خالل المفاوضات ینالفلسطینی
 

وذلك لتوسیع  الستیالء على أكبر عدد ممكن من التالل الفلسطینیةلعلى كل شخص التحرك 
المستوطنات االسرائیلیة، ألن كل شيء نأخذه االن سیبقى ملكا لنا، والذي ال نأخذه سیصبح ملكا 

لنشطاء من الحزب الیمیني المتطرف "تسومیت"  أرئیل شارون خالل اجتماع (للفلسطینیین... 
 ). 1998، تشرین الثاني، 15الوكالة الفرنسیة لألنباء، 

 
 تم انشاءھا على اراضي محافظة قلقیلیة: يبأسماء البؤر االستیطانیة الت، قائمة 6الجدول رقم 

 
 : البؤر االستیطانیة االسرائیلیة في محافظة قلقیلیة6الجدول رقم 

 فترة التأسیس اسم البؤرة  .الرقم
1999 -كانون الثاني  ألوني شیلو (مزرعة نوف كاني)  1  
2002الثاني تشرین -2001شباط  غرب معالي شمرون  2  
2002 -كانون الثاني غرب نیفیھ منشیم 3  
الفي منیشیھ بغر 4 2004 -كانون الثاني   
2002 -كانون الثاني راموت جالد 5  
 2007 شیفوت أمیي 6

3 Settlements’ outposts is a technique improvised by Israeli officials in cooperation with the Israeli settlers; under which the latter seize hilltops and 

certain locations in close proximity to existing settlements in order to annex the location to the settlement – if it exist within the master plan area of the 

settlements -  all of which under the direct protection of the Israeli Army 
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دومیمشمال ك 7  N.A 
دلعاج 8  تم تفكیكھا من قِبل بن الیعیزر 
ھیمدھار  9 2006 -كانون الثاني   

2018أریج  –االبحاث التطبیقیة القدس معھد  -وحدة نظم المعلومات  
 
 

 راضي دولة" امصادرة االراضي الفلسطینیة تحت ذریعة " .7
 

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

كواشین طابو تركیة (یعود تاریخھا للعھد العثماني) وشھادات تسجیل رسمیة صادرة عن حكومة االنتداب 
. وبشكل 1967البریطاني وكذلك التسجیل لدى دائرة األراضي األردنیة بحسب القانون المعمول بھ قبل العام 

فاعال في الضفة الغربیة المحتلة لتنظیم ملكیة  1858أساسي، ما زال قانون االراضي العثماني للعام 
األراضي اال انھ لم یكن فاعال بشكل كبیر خالل قرون العھد العثماني، أو خالل االنتداب البریطاني والحكم 

 .األردني اللذان حافظا على استخدام نفس القانون

) مرجعیة 1091ب االمر العسكري ) (والمعدل بموج1967(للعام   59وكان األمر العسكري االسرائیلي رقم 
, اال أنھ جاء مخالفا 1967في اعادة تعریف ملكیة االراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة عقب العام 

"لحارس األمالك الحكومیة"  والمعین من  59لقانون األراضي العثماني، حیث اجاز االمر العسكري رقم 
الستیالء على األراضي المملوكة للحكومة األردنیة. كما أجاز االمر قبل السلطات العسكریة اإلسرائیلیة با

العسكري "لحارس األمالك الحكومیة" باالستیالء على األراضي الخاصة بأفراد أو جماعات بعد االعالن 
عن تلك األراضي بأنھا 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' والتي تعّرف بانھا "أراضي مملوكة أو تحت 

 ".1967العام وبعد حرب خالل قبل وأو شخص من دولة عدوة  معادیةمتصلة بجھة  تصرف أو كانت

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

تم تصنیفھا على أنھا أراضي " ُمسجلة أراضي دولة"، حیث تعتبر إسرائیل نفسھا وھي تلك التي لغربیة) ا
عام في المالكة ھذه االراضي بصفتھا الوریثة للحكم األردني الذي انتھى باالحتالل العسكري اإلسرائیلي 

 .وذلك وفقا للتفسیر اإلسرائیلي للقانون 1967

 843,922مساحة إضافیة من االراضي الفلسطینیة "أراضي دولة" بلغت كما شرعت إسرائیل بتصنیف 
. والیوم, تستعد االدارة 1979٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربیة) وكان أوجھا عقب العام 14.9دونما (

المدنیة االسرائیلیة الستكمال اإلجراءات على ما یسمى "أراضي دولة" تم إعداد مخططات تسجیل لھا بعد 
٪ من اجمالي 11.7اري العمل على إجراءات تسجیلھا وفقا للقوانین اإلسرائیلیة, والتي تشكل مسحھا وج

دونما. وبالمجمل, فان المساحة اإلجمالیة   666,327مساحة الضفة الغربیة مع مساحة إجمالیة قدرھا 
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إجمالي ٪ من 38دونما, نحو  2,145,169لألراضي المصنفة "أراضي الدولة" وفقا إلسرائیل تصل الى 
 مساحة الضفة الغربیة. 

% من ما تصنفھ 5دونًما من االراضي الفلسطینیة, أي ما یعادل  248,904ومن الجدیر ذكره أیضا بأن 
یقع في مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة التي تخضع لتصنیف 'أ' و 'ب' بحسب  "أراضي دولة"إسرائیل 

قعة بین منظمة التحریر الفلسطینیة واسرائیل. وفیما یخص المو 1995للعام المؤقتة اتفاقیة أوسلو الثانیة 
دونما للتصنیف االسرائیلي "أراضي دولة", ما نسبتھ  24,256 محافظة قلقیلیة, فقد خضع ما مساحتھ

محیط في ان اغلبیة ھذه االراضي المصنفة "اراضي دولة" تقع كما . الكلیة % من مساحة المحافظة14.5
ظھر االدعاءات الباطلة االمر الذي ی غیر الشرعیة المقامة على اراضي المحافظةالمستوطنات االسرائیلیة 

فحین تصدر االدارة المدنیة االسرائیلیة أمر . سیطرة على االراضي الفلسطینیةلالتي تنتھجھا دولة االحتالل ل
 ، تكون ھذه االراضي على مقربة من"عسكري لمصادرة اراضي فلسطینیة تحت ذریعة "اراضي دولة

 ن العملیة السیطرة على االراضي الفلسطینیة لتوسیع المستوطنات القائمة.وتھدف مالمستوطنات االسرائیلیة 

 القواعد العسكریة االسرائیلیة في محافظة قلقیلیة  .8
 

، ولتثبیت سیطرتھا على الضفة 1967عام في الاالحتالل االسرائیلي للضفة الغربیة وقطاع غزة  عقب
عمدت سلطات االحتالل االسرائیلي الى مصادرة االراضي الفلسطینیة لیس فقط لبناء المستوطنات  ,الغربیة

االسرائیلیة وانما ایضا إلنشاء القواعد العسكریة االسرائیلیة، التي تشكل ركیزة اساسیة في عملیة احتالل 
 ینلمستوطنین االسرائیلیة للتوفیر الحمایالل الى انشاء قواعد عسكریة تعمدت سلطات االحي,  حیث ضااالر

 . والمستوطنات والبؤر االسرائیلیة القائمة
 

نشاء قواعد عسكریة اسرائیلیة بحیث تحتل ھذه اوفي محافظة قلقیلیة قامت سلطات االحتالل االسرائیلیة ب
 . وتشكل ھذه القواعد العسكریة، نقطة انطالق لقوات جیش االحتاللادونم 300ما مساحتھ الیوم القواعد 

لى الفلسطینیین في مدنھم وقراھم، وتھدد الوجود الفلسطیني في المناطق المحیطة من االسرائیلي لالعتداء ع
توضح أماكن وجود القواعد العسكریة االسرائیلیة على اراضي  3رقم الخارطة  .اقامة ھذه القواعد العسكریة

 محافظة قلقیلیة: 
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 االسرائیلیة على اراضي محافظة قلقیلیةالقواعد العسكریة : 3الخارطة رقم 

 
 المخططات االستیطانیة االسرائیلیة في محافظة قلقیلیة  .9

 
تقویض خط الھدنة على  1967منذ احتاللھا لالراضي الفلسطینیة في العام دأبت سلطات االحتالل االسرائیلي 

وذلك بھدف تحدید  لألمم المتحدةالذي تم تحدیده من قبل مجلس االمن التابع ( الخط االخضر )  1949للعام 
. ولتحقیق مھمتھا، قامت اسرائیل بفرض الوقائع على 1967االراضي التي احتلتھا اسرائیل خالل حر ب 

بناء وتأسیس المستوطنات االسرائیلیة على امتداد االراضي  في االرض وكانت افضل طریقة لذلك المسارعة
 كانتو. (الخط االخضر) 1949عام لب الشرقي من خط الھدنة ل، أي على الجان1967الفلسطینیة المحتلة عام 

قد دفعت ثمنا لذلك وخسرت من الخط االخضر, القریبة  الفلسطینیة اتالمحافظ كغیرھا من محافظة قلقیلیة،
حیث تغیرت  .وما یتبعھا من بناء استیطاني المستوطنات االسرائیلیةاالف الدونمات من أراضیھا لبناء 

  .وأصبحت من أكثر المحافظات تأثرا باالستیطان محافظة قلقیلیة
 
، جاء وزیر االسكان والبناء االسرائیلي في ذلك الوقت، أرئیل شارون، بمخطط "السبع 1990في العام و

من حیث یمتد ، 1967نجوم" والذي یھدف الى انشاء حزام من المستوطنات االسرائیلیة على حدود عام 
الشمال الى الشمال الغربي من مدنیة القدس و منطقة اللطرون، عبر قرى غرب رام هللا وینتھي الى الشمال 
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، اخمةمن منطقة قلقیلیة وضواحي طولكرم. ویھدف ھذا المخطط الى خلق ثالث تجمعات استیطانیة كبیرة ومت
 كما یلي:  ضمھا الى اسرائیل الحقا. وتم تعریف ھذه التجمعات االستیطانیةلیتم 

 
تجمع اللطرون: والذي یتضمن بناء أربع مستوطنات اسرائیلیة مع وجود مستوطنة "ھار أدار" في  -1

 مركز التجمع. 
مستوطنة  12تجمع غرب رام هللا مع وجود مستوطنة میفو ھورون في مركز التجمع ویضم كذلك  -2

 مستوطنات اسرائیلیة جدیدة. 4اسرائیلیة قائمة وبناء 
الى داخل االراضي  4لبلدتي  المثلث وكفر قاسم ةت االسرائیلیة في المناطق المحاذیتوسع المستوطنا -3

 والى الشمال من قلقیلیة.  1948المحتلة عام 
 

"الخط االخضر" نحو الشرق رسم أن یعمل على اعادة تعریف و(بحسب شارون) من شأن ھذه المخطط و
الضفة الغربیة، ویتم التفاوض على حدود لدولة فلسطین المستقبلیة  داخللتوسیع الحدود السیاسیة إلسرائیل 

 ضمن اطار الواقع الجدید الذي فرضتھ اسرائیل. 

لرئیس الوزراء اإلسرائیلي  "السبع نجوم"فإن ھذه التجمعات اإلستیطانیة، والتي كانت ضمن مخطط  ,الیومو
أصبحت تشكل معضلة  ,السابق " أرئیل شارون" والتي تقع شرقي الخط األخضر في داخل الضفة الغربیة

اإلسرائیلي. ھذا وتمتد ھذه التجمعات االستیطانیة  -حقیقیة أمام الوصول إلى تسویة دائمة للصراع الفلسطیني
مستوطنات قلقیلیة والتجمع االستیطاني "مودیعین عددا من یضم  من التجمع االستیطاني "أرئیل" والذي ابتداء

تجمع "غوش عتصیون" في وعیلیت" مرورا بالتجمع اإلستیطاني معالي أدومیم شرقي القدس المحتلة 
 .جنوب الضفة الغربیة المحتلةفي مدینة الخلیل محافظة بیت لحم وصوال الى تجمع كریات أربع 

 
 الطرق االلتفافیة االسرائیلیة  .10

 
ھذا ودأبت الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة، وانطالقا من حرصھا على ربط المستوطنات اإلسرائیلیة في 
الضفة الغربیة مع بعضھا البعض، على شق الطرق االستیطانیة التي تخضع لسیطرة جیش االحتالل 

االلتفافیة االستیطانیة بلغ طول الطرق . والیوم, یاستخدام ُمعظمھان من یالفلسطینی على منعیٌ االسرائیلي, حیث 
 39 ،% من مساحة الضفة الغربیة المحتلة)2.1 –كم مربع  120( كم 820-810في الضفة الغربیة المحتلة 

م من الطرق االلتفافیة التي تنتظر مصادقة الحكومة ك 35 الى باإلضافةھذا كم منھا في محافظة قلقیلیة وحدھا 
اإلسرائیلیة علیھا وتقع داخل وفي محیط محافظة قلقیلیة لتتماشى مع الواقع الجدید المتمثل في إقامة جدار 

  .المحافظةالعزل العنصري على أراضي 
 
حتالل اإلسرائیلي من خالل سنوات االنتفاضة الفلسطینیة الثانیة (انتفاضة األقصى)، كثفت ُسلطات االو

الفلسطیني وصادرت القطاع الزراعي ھجمتھا العدوانیة والعسكریة في األراضي الفلسطینیة المحتلة، فدمرت 
4 Israeli Colonial Projects 
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األراضي وھدمت المنازل وقامت بتوسیع المستوطنات والبؤر االستیطانیة غیر الشرعیة وشقت الطرق 

 ینیین و فرضت المناطق العازلة. االلتفافیة، وفرضت قیوًدا مشددة على حریة حركة الفلسط
 

 محافظة قلقیلیة:الحواجز  االسرائیلیة المختلفة تعیق حركة المواطنین في  .11
 

وجود جدار العزل العنصري  الى باإلضافةیعاني سكان محافظة قلقیلیة من العدید من االجراءات االسرائیلیة 
المحافظة، حیث  تجمعاتتنقل الفلسطینیین بین وویزید من صعوبة حركة  الذي یقطع أوصال المحافظة

عمدت سلطات االحتالل االسرائیلي على اقامة العدید من الحواجز العسكریة االسرائیلیة ونقاط التفتیش على 
على حركة تنقل الفلسطینیین. حیث قامت سلطات االحتالل  تمداخل القرى والبلدات الفلسطینیة والتي أثر

البوابات الزراعیة والسواتر الترابیة ول والحواجز، مثل المكعبات االسمنتیة بوضع شتى أنواع العراقی
ما تم وضعھ على مسار جدا العزل العنصري، ھذا باالضافة الى ، ااالنفاق وغیرھوحفر البوابات الحدیدة و

اجز واخرى تم وضعھا بین المدن والقرى المختلفة في المحافظة. الجدول االتي یوضح أعداد وانواع الحو
  ،الجدول رقم . والعراقیل االسرائیلیة الموجود على اراضي محافظة قلقیلیة

 

الحواجز االسرائیلیة في محافظة قلقیلیة: 7الجدول رقم   
  العدد نوع الحاجز االسرائیلي

 سواتر ترابیة
 
 

3 
 5 بوابات حدیدة

 حاجز
 

3 
 1 )1949الخط االخضر (خط الھدنة  معبر على

زراعیة ةبواب  14 
 1 حاجزاسمنتي

 3 حاجز دائم
نفق   5 
نقطة مراقبة   5 

 40 المجموع
   2018وحدة نظم المعلومات الجغرافیة , أریج  المصدر: 

 
     

 نفق حبلة 12.1
 

كم ھوائي (المسافة  5-3وعلى بعد یتراوح ما بین فلسطینیة إلى الجنوب من مدینة قلقیلیة الحبلة تقع قریة 
االحتالل بدأ  حین 2003عام المنذ  معزلداخل األفقیة بین مركز البلدة ومركز مدینة قلقیلیة). تقع قریة حبلة 

، 2004من العام في الحادي والثالثین من شھر أب و .اإلسرائیلي بناء جدار العزل العنصري على أراضیھا
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تالل اإلسرائیلي بافتتاح نفق حبلة" الذي یربط مدینة قلقیلیة مع بلدة حبلة حیث تم إقامة قامت سلطات االح
یوجد في محیط النفق كما وحبلة، قریة دونما من األراضي التي یملكھا سكان  150 ما مساحتھ النفق على

طریق ال لتأمینللسیطرة على تحركات الفلسطینیین و من البوابات الحدیدیة تدیرھا قوات االحتالل اعدد
یسلكھ المستوطنین اإلسرائیلیین فقط للتنقل بین المستوطنات بینما یحظر على السكان الذي  55رقم تفافي اال

 .الفلسطینیین استخدام ھذا الطریق
 

 لماذا تم حفر ھذا النفق؟؟؟؟ 
 

المصلحة الفلسطینیة، حیث  ربعین االعتبایتم االخذ عندما قرر جیش االحتالل االسرائیلي بناء "نفق حبلة" لم 
لم تجد سبیال لھا اال أن تجد طریق بدیل الستعمال الفلسطینیین في تظھر الوقائع على االرض بان اسرائیل 

المخصص الستعمال المستوطنین االسرائیلیین  55مدینة قلقیلیة یتیح لھم الخروج دون الطریق االلتفافي رقم 
 توضح نفق حبلة..  6رقم الصورة بطھم مع شبكة الطرق االسرائیلیة خلف الخط االخضر. والذي یر

 

 
 : نفق حبلة في محافظة قلقیلیة6رقم  الصورة

 
 جدار العزل العنصري على اراضي محافظة قلقیلیة  .12
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، قررت سلطات االحتالل االسرائیلیة المباشرة في بناء جدار عازل یفصل 2002العام شھر حزیران من في 
محافظة قلقیلیة االكثر  كانتو، 1948اراضي الضفة الغربیة المحتلة عن المناطق الفلسطینیة المحتلة عام 

اراضي  المخطط بناءه علىنصري طول جدار العزل العویبلغ زل. اتضررا من عملیة بناء ھذا الجدار الع
 الذي یصلالضفة الغربیة، في % من الطول الكلي لجدار العزل العنصري 12.5( مك 93ة یقیلمحافظة قل
قریة وبلدة فلسطینیة في المحافظة (النبي الیاس، بیت امین، حبلة،  19 أراضيویمر من كم)  771طولھ الى 

، قلقیلیة، رأس عطیھ، رأس الطیرة، مدینة فالمیة، جیوس، عزبة سلمان، عزبة جلعود، عزبة االشقر، سنیریا
نوبي، عرب أبو فردة، وادي كفر ثلث، عزون العتمة، عرب الرماضین الشمالي، عرب الرماضین الج

% منھ على أراضي محافظة 50ما یقارب الذي تم تنفیذ ( الرشا). وعلى أثر بناء جدار العزل العنصري
الجانب  علىالزراعیة، والمساحات المفتوحة، حیث اصبحت ، تم عزل مئات الدونمات من االراضي قلقیلیة)

تصریح  من خاللالوصول الیھا، اال  يضابي من الجدار، واصبح یتعذر على الفلسطینیین اصحاب االرالغر
یمر  مسار جدار العزل العنصري في محافظة   االدارة المدنیة االسرائیلیة. من ناحیة ثانیة، عن دراخاص ص

مستوطنة على اراضي  16, منھا المستوطنات االسرائیلیة غیر الشرعیةاكبر عدد ممكن من لیطوق  قلقیلیة 
. توسعات االستیطانیة المستقبلیةالناطق ممحافظة قلقیلیة، وكذلك البؤر االستیطانیة واالراضي الزراعیة و

% من المساحة الكلیة 35.5( ادونم  59,124 مساحتھما وحال االنتھاء من بناءه, سوف یعزل الجدار 
 محافظة قلقیلیة: فيیوضح وضع جدار العزل العنصري  )8رقم (الجدول لمحافظة قلقیلیة). 

 
وضع جدار العزل العنصري في محافظة قلقیلیة: 8الجدول رقم   

 طول الجدار (كم) طبیعة الجدار #
 4 (جدار اسمنتي)جدار قائم  1 

 41 أمني)جدار قائم (سیاج  2
 34 جدار مخطط لھ 3
 14 جدار قید االنشاء 4
 93 المجموع 

 2018أریج  –معھد االبحاث التطبیقیة القدس 
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مراحل بناء جدار العزل العنصري على اراضي محافظة قلقیلیة )4( الخارطة رقم  

 
 اآلثار السلبیة المترتبة على بناء جدار الفصل العنصري في محافظة قلقیلیة:  13.1 
 

اتخاذ ب، بدأ الجیش اإلسرائیلي 2000 من العام أیلولشھر عندما اندلعت االنتفاضة الفلسطینیة الثانیة في 
راعیة، وكل ھذه الى أراضیھم الزتحدیدا تدابیر تھدف إلى تقیید حركة الفلسطینیین من والى محافظة قلقیلیة و

االجراءات االمنیة االسرائیلیة تھدیدا خطیرا  على االوضاع كلت وقد شالتدابیر جاءت تحت ذریعة األمن. 
جمیع أنواع العراقیل االسرائیلیة التي تحد من أمكانیة حتى الیوم المعیشیة لسكان قلقیلیة الذین یواجھون 

وصولھم الى أماكن عملھم أو اراضیھم الزراعیة بسبب القیود اإلسرائیلیة على الحركة ونقاط التفتیش التي 
 .المحافظةحدود وحول داخل أنشئت 

 
٪ من اقتصاد قلقیلیة، 22جدار الفصل العنصري، شكلت المنتجات الزراعیة نحو بناء قبل فعلى سبیل المثال، 

مع ھذا ویتم تصدیر أكبر قدر من إنتاجھا إلى أسواق الضفة الغربیة والدول العربیة المجاورة. كان حیث 
خاصة مع على الزارعة كمصدر لرزقھم،  ینوجود جدار الفصل العنصري، زاد اعتماد السكان الفلسطینی

عامل فلسطیني من بقیة قرى وبلدات محافظة  13,000عامل فلسطیني من مدینة قلقیلیة باإلضافة الى  6,000
، وذلك بسبب بناء 1948المناطق الفلسطینیة المحتلة عام مراكز عملھم في قلقیلیة منعوا من الوصول الى 
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 جدار الفصل العنصري وسیاسة اإلغالق االسرائیلیة. 
 

تدھور القدرة  الىل العنصري عزالبناء جدار جراء محافظة الاإلغالق المفروض على مدینة قلقیلیة ووقد ادى 
 1800من اصل  محل تجاري وصناعي 600تسبب بإغالق ما یقارب و، قلقیلیةفي محافظة الشرائیة للسكان 

موجود في مدینة قلقیلة، مما اضطر المزید من األسر الفلسطینیة بالتوجھ إلى االعتماد على الزراعة 
قد ادى و اقیل االسرائیلیة التي تحد من نجاح ھذا التوجھ. الرغم من كل العرب باعتبارھا مصدر بدیل للدخل

ألغراض اإلنتاج الزراعي لیصل  اھذا بدوره الى زیادة  عدد العائالت الفلسطینیة التي تعتمد على أراضیھ
ونتیجة العراقیل ٪ من اقتصاد المدینة. 45الیوم االعتماد على االنتاج الزراعي في محافظة قلقیلیة إلى 

زیادة  , ُسجلتبناء الجدار الذي حد من تحركھم وبالتالي تسویق منتوجاتھم الزراعیةعلى یة المترتبة االسرائیل
 . 2010في العام % 19.8الى وصلت  غیر مسبوقة في نسبة البطالة في قلقیلیة بحیث

 
 اآلثار السیاسیة

 
الحدود السیاسیة للمرة الثانیة على التوالي تقوم إسرائیل، وبشكل احادي الجانب، بإعادة رسم  •

 .لمحافظة قلقیلیة
التوازن الجغرافي في محافظة قلقیلیة وذلك من خالل بخالل االسیعمل جدار العزل العنصري على  •

 . ٪ من مساحة المحافظة35.5االستیالء على  
 .سیعمل الجدار على فصل محافظة قلقیلیة عن باقي محافظات الضفة الغربیة المحتلة •
زیادة الھجرة القسریة بین الفلسطینیین الذین  علىمن شأنھا ان تعمل جدیدة  حقائق دیمغرافیةایجاد  •

 فقدوا مصادر رزقھم.
 

 اآلثار االقتصادیة
تسبب جدار العزل العنصري بأضرار عدیدة وبالغة على القطاع الزراعي الفلسطیني والمزارعین  •

 .حركتي التنقل والتسویقالفلسطینیین، وذلك نتیجة مصادرة األراضي والقیود المفروضة على 
 .ستحافظ إسرائیل على سیطرتھا الكاملة على التجارة الفلسطینیة والسیاحة •
 ارتفاع مستویات البطالة والفقر بشكل  لیس لھ مثیل.  •
 .ارتفاع أسعار األراضي وتناقص فرص االستثمار •

 
 على الحیاة االجتماعیة والعائلیةاآلثار السلبیة 

 
الفلسطینیین من الوصول للمراكز الحضریة الرئیسة في المدینة، واالستفادة من منع االف المواطنین  •

 .الخدمات الصحیة والتعلیمیة  واالجتماعیة
، وزیادة في صعوبة المواصالت من وإلى المناطق ینتشدید القیود على  حركة تنقل الفلسطینی •

المواطنین الفلسطینیین ل التواصل االجتماعي بین امل الجدار على قطع اوصعحیث  .المعزولة
 .القاطنین على جانبي الجدار

سیعمل الجدار على تقلیص األراضي المتاحة للبناء والتوسع، االمر الذي سیؤدي الى زیادة الكثافة  •
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كم مربع قبل بناء جدار العزل  1نسمة لكل  649السكانیة في المناطق الفلسطینیة، والتي بلغت حوالي 
كم مربع بعد بناء جدار العزل العنصري (وحدة نظم المعلومات 1نسمة لكل  1,007العنصري و 

 .)2013الجغرافیة _أریج 
سیعمل مسار جدار العزل العنصري على وضع العدید من البلدات والقرى الفلسطینیة في جیوب غیر  •

مترابطة جغرافیا ومعزولة و / أو في معازل، و تصبح الحركة من وإلى ھذه التجمعات خاضعة 
 اإلسرائیلیة.للقیود 

 
 اآلثار السلبیة على البیئة الفلسطینیة

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

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

 .الھجرة
  .عزل العدید من المواقع األثریة والتاریخیة الفلسطینیة خلف الجدار •
 .ةسیعمل جدار العزل العنصري على تغییر المناظر والمعالم الطبیعیة الفلسطینی •
المساحة المفتوحة، االمر الذي یشكل تھدیدا على استدامة المناطق الحضریة والریفیة، فقدان  •

  .والموارد الطبیعیة والتنوع الحیوي
بئرا في  33بئر( من أصل  24عزل الموارد المائیة ، حیث سیعزل جدار العزل العنصري حوالي  •

ملیون متر  1.9ة والتي تقدر بحوالي السنویة االجمالی االنتاجیةمحافظة قلقیلیة)، مع فقدار القدرة 
 .مكعب من المیاه، والتي ستكون تحت السیطرة االسرائیلیة

 
من أراضي الفلسطینیین في محافظة قلقیلیة، عمل جدار  )2كم 59.1( ادونم  59,124 باإلضافة إلى عزلف

العزل العنصري على وضع العدید من التجمعات السكانیة الفلسطینیة  في كانتونات وھي (عرب أبو فردة، 
وعزون  خربة الضبعة ووادي الرشا وعرب الرماضین الشماليورأس الطیرة وعرب الرماضین الجنوبي 

مع فرض  العزل منطقةداخل تجمعات المقیمین في ھذه التجمعات الفلسطینیة في واصبح الفلسطینیین  ).العتمة
د یوبالتالي تھد, خاصة بھم أو الى اراضیھم الزراعیةالقیود على أمكانیة التنقل والحركة إلى المناطق السكنیة 

الجدول رقم مصدر رزقھم وحصولھم على الخدمات االجتماعیة والصحیة والتعلیمیة وغیره من الخدمات. 
 یوضح طبیعة المناطق التي عزلت خلف جدار العزل العنصري:  )9(
 

 : طبیعة االراضي المعزولة خلف جدار العزل العنصري في محافظة قلقیلیة9الجدول رقم 

 المساحة (دونم) نوع االراضي
 30860 أراضي زراعیة

 3744 غابات
 75 مسطحات اصطناعیة
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 12455 مناطق مفتوحة
عسكریة اسرائیلیةقواعد   279 

 6 بؤر استیطانیة
 10386 مستوطنات اسرائیلیة

 382 منطق عمرانیة فلسطینیة
 939 منطقة الجدار

 59124 المجموع الكلي
2018أریج  -معھد االبحاث التطبیقیة القدس -وحدة نظم المعلومات الجغرافیة  

 
 جدار العزل العنصري والقانون الدولي 13.2

 
القیم اإلنسانیة الموجودة، وحقوق اإلنسان والقوانین الدولیة ؛  جمیعجدار العزل العنصري اإلسرائیلي ینتھك 

بما في ذلك الحق في تقریر المصیر ، والحق في حریة التنقل ، والحق في العمل ، والحق في العالج الطبي ، 
األماكن المقدسة. في شھر تموز من العام والحق في التعلیم، والحق في مستوى معیشي الئق و الوصول إلى 

، أدانت محكمة العدل الدولیة  في قرارھا التاریخي مسار جدار العزل العنصري اإلسرائیلي و جمیع  2004
ھدم و( المستوطنات والطرق االلتفافیة  1967األنشطة المتعلقة باالحتالل االسرائیلي للضفة الغربیة منذ العام 

جار ومصادرة األراضي وغیرھا، واآلن جدار العزل العنصري ، الذي یعطل الوحدة  المنازل واقتالع األش
الجغرافیة بین مناطق الضفة الغربیة المحتلة)  ومن خالل التأكید على حق الشعب الفلسطیني في تقریر 
 المصیر، الذي عمل االحتالل اإلسرائیلي على تقویضھ، وتعریف كافة ممارسات الدولة اإلسرائیلیة في
األراضي الفلسطینیة المحتلة  على انھا غیر صالحة . واستندت المحكمة في قرارھا على القوانین الدولیة، بما 
في ذلك اتفاقیة جنیف الرابعة، و قواعد الھاي ، ومختلف معاھدات حقوق اإلنسان وقرارات مجلس األمن 

 وغیرھا. 338،  242التابع لألمم المتحدة، 
 

ألمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا أن اإلجراءات التي تتخذھا إسرائیل، وإذ یشیر إلى قرارات ا
السلطة القائمة باالحتالل، لتغییر الوضع القائم والتكوین الدیمغرافي للقدس الشرقیة المحتلة لیس 
لھا شرعیة قانونیة وتعتبر الغیة وباطلة، وإذ تالحظ اتفاقات تم التوصل إلیھا بین حكومة إسرائیل 

لتحریر الفلسطینیة في سیاق عملیة السالم في الشرق األوسط، قرار محكمة العدل و منظمة ا
 2004تموز  9الدولیة الحاكمة على جدار العزل العنصري، 

 
 ملخص

 
جدار  مخططاتھا االحادیة الجانب والمتمثلة ببناءإسرائیل ماضیة في اال أن على الرغم من الشجب الدولي، 

كما ومحافظة قلقیلیة  مساحات واسعة من األراضي الفلسطینیة في ویصادرعزل الذي یل العنصري، ولعزا
جدار بالتجمعات الفلسطینیة في محافظة قلقیلیة  اطتحمحافظات الضفة الغربیة. الیوم،  ھو الحال في بقیة
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المستوطنین االسرائیلیین، وھذه العناصر مجتمعة  ةعنصري، مستوطنات اسرائیلیة، طرق التفافیة لخدم
شكل خطرا على التنمیة وبالتالي تالفلسطینیة  التجمعاتمستقبلیة لتوسع وتطور ھذه  على أیة إمكانیة تقضي

 المستدامة.
 

إسرائیل لقرارات الشرعیة الدولیة بما في ذلك قرارات مجلس األمن الدولي یعني ضرورة  انصیاعإن حتمیة 
 .محاسبة دولة االحتالل اإلسرائیلي على انتھاكاتھا في األراضي الفلسطینیة المحتلة

 
عالوة على ذلك، فإن ما تقوم بھ إسرائیل من بناء وتوسع استیطاني على أراضي الفلسطینیین في الضفة 

یة بما في ذلك القدس الشرقیة ، یشكل خرقا صریحا وواضحا لقرارات الشرعیة الدولیة ومواثیق الغرب
 242ومعاھدات حقوق اإلنسان وقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة والتي یأتي على رأسھا القرار 

تي احتلتھا والذي ینص على مطالبة إسرائیل باالنسحاب من األراضي العربیة ال 1967الصادر في العام 
.حیث یعبر ھذا القرار على عدم شرعیة احتالل إسرائیل لألراضي الفلسطینیة 1967عدوانھا عام خالل 

 لقرابة الخمسین عاما.
 
) الذي یحدد 1979( 446قرار مجلس األمن الدولي مرة أخرى في في   242مبادئ القرار  تكررحیث تو

األراضي الفلسطینیة والعربیة األخرى المحتلة منذ  على أن سیاسة وممارسات إسرائیل في إقامة المستوطنات
تحقیق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط رعیة قانونیة وتشكل عقبة خطیرة للیس لھا ش 1967عام 

العاجل ) الذي یدعو 'حكومة وشعب إسرائیل إلى الوقف 1979( 452"، وأیضا في قرار مجلس األمن رقم 
، بما فیھا 1967لة منذ عام وتخطیط المستوطنات في األراضي العربیة األراضي المحتإنشاء وتشیید في 

 القدس. 
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