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"الدعوة الى حل مستدام وقابل للحیاة للصراع االسرائیلي  " والممول من االتحاد االوروبي .  –تم تحضیر ھذا التقریر كجزء من مشروع   الفلسطیني

 محتویات وطباعة ھذا التقریر ھي بمعرفة ومسؤولیة منفذي المشروع وال تعكس باي حال من االحوال وجھة نظر الممول.
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 حتوى التقریرمُ 
 

 جغرافیا وسكان ، محافظة رام هللا والبیرة
 

 واالحتالل اإلسرائیلي محافظة رام هللا والبیرة
 

 الوضع الجیوسیاسي في محافظة رام هللا والبیرة ضمن اطار اتفاقیة اوسلو .1
 

 محافظة رام هللا والبیرةممارسات االحتالل اإلسرائیلي في 
 
المستوطنات والبؤر االستیطانیة والقواعد العسكریة االسرائیلیة القائمة على أراضي محافظة  •

 والبیرة رام هللا
 

 العنصري اإلسرائیلي عزلوخطة جدار ال محافظة رام هللا والبیرة
 

 محافظة رام هللا والبیرةفي  اآلثار السلبیة المترتبة على بناء جدار العزل العنصري .2
 أثر جدار العزل العنصري على القطاع الزراعي  •
 أثر جدار العزل العنصري على التنوع الحیوي •
 أثر جدار العزل العنصري على قطاع المیاه في •
 أثر جدار العزل العنصري على الواقع السیاسي  •
 جدار العزل العنصري االسرائیلي والقانون الدولي •
 

 محافظة رام هللا والبیرةاالسرائیلیة في  المعابر
 معبر بیتونیا التجاري •
 بیت سیرا –معبر میكابیم  •
 نعلین  -نقطة عبور مودیعین  •
 رنتیس –نقطة عبور عوفاریم  •
 معبر عوفر  •
 

وس�یلة اس�رائیلیة للس�یطرة عل�ى االراض�ي  -المحمیات الطبیعی�ة ف�ي محافظ�ة رام هللا والبی�رة   .3
 الفلسطینیة 
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 مصادرة االراضي الفلسطینیة في محافظة رام هللا والبیرة بذریعة "أراضي دولة"   .4
 

 المخططات اإلستیطانیة االسرائیلیة في محافظة رام هللا والبیرة  .5
 األولویة الوطنیة في إسرائیل  مناطق •

 توسیع مستوطنة بیت ایل االسرائیلیة •

 مودیعین عیلیت الى حدود اسرائیل االستیطانيضم التجمع  •

اسرائیل تمنح مجالس المستوطنات االسرائیلیة السیطرة على المزید من االراضي الفلسطینیة  •

 بما فیھا مناطق "ا" و"ب" في الضفة الغربیة المحتلة

 مناطق توسع المستوطنات االسرائیلیة في المستقبل –"اطالق النار" االسرائیلیة مناطق  •

 محافظة رام هللا والبیرة ومنطقة العزل الشرقیة 
 

 "الممرات االسرائیلیة" في محافظة رام هللا والبیرة
 

 االلتفافیة االسرائیلیة في محافظة رام هللا والبیرة  الطرق .6
/ت: اسرائیل تطبق سیاسة الفصل 88/06اإلسرائیلي رقم حالة دراسیة: االمر العسكري  •

 العنصري للطرق في الضفة الغربیة المحتلة
 

 محافظة رام هللا والبیرةفي على االراضي والممتلكات االسرائیلیین المستوطنین  ھجمات 
 

 االوامر العسكریة االسرائیلیة في محافظة رام هللا والبیرة 
 
 لخصمُ 
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 جغرافیا وسكان ،حافظة رام هللا والبیرةمُ . 1
 

سلفیت، ونابلس  تيیحدھا من الشمال محافظتقع محافظة رام هللا والبیرة في وسط الضفة الغربیة، 
)، ومن 1949 خط الھدنة للعام(الخط األخضر ، ومن الغرب واألغوار ومن الشرق محافظة أریحا

 الجنوب محافظة القدس.
 
تصنف ھذه حیث )؛ 2كم 855.6ا (دونمً  855,588اإلجمالیة  هللا والبیرةرام تبلغ مساحة محافظة و

تشمل المناطق العمرانیة و عشر صنفا رئیسیا سبعةالمساحة من حیث استخدامات األراضي إلى 
القواعد العسكریة اإلسرائیلیة والمناطق العسكریة المغلقة والمستوطنات اإلسرائیلیة و الفلسطینیة

 :)1(رقم  ارطةالخ. نشائیةالمفتوحة والغابات والمواقع اإلالزراعیة والمناطق المناطق و
 

 

 
 

 : موقع وحدود محافظة رام هللا والبیرة)1(رقم  خارطةال
 
 

الجئین یدیر كل منھما لربعة مخیمات منھا أ اتجمعً  80تضم محافظة رام هللا والبیرة جغرافیا كما و
% فقط من مجموع 5.44العمراني الفلسطیني في المحافظة ما نسبتھ وتشكل مساحة البناء . لجنة مخیم
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وتتمیز محافظة رام هللا والبیرة باختالف كبیر في تضاریسھا  مساحة محافظة رام هللا والبیرة.
یھیمن علیھا تضاریس وادي األردن، ویتراوح حیث . عن مستوى سطح البحر وارتفاعھاالجغرافیة 

ر فوق مستوى سطح البحر في الجھة الشرقیة عند ساحل البحر المیت، مت 219ارتفاع المحافظة بین 
 مترا فوق مستوى سطح البحر نحو الغرب والشمال الغربي.   937لیصل إلى 

 محافظة رام هللا واالحتالل اإلسرائیلي. 2
 

 ٪ من مساحة فلسطین التاریخیة78دولة إسرائیل على أكثر من  ، تم تأسیس1948عقب حرب العام 
 األراضي) بین الخط األخضر أیضا باسم (المعروف 1949الھدنة في العام  خط تم ترسیمحیث 

الضفة باسم " أصبحت تعرف الفلسطینیة التي بقیة األراضيإسرائیل و اإلسرائیلیة التي احتلتھا
وبقیت كذلك حتى حرب الرابع من حزیران عام  أصبحت خاضعة للسیادة االردنیةفیما بعد والغربیة" 

منطقة  على طول) No Man's Landالمنطقة الحرام" (" تم إنشاء الترسیم كجزء من ھذاو .1967
ضم أجزاء من قرى بیت نوبا وبیت لقیا، بیت سیرا، بدرس، المدیة وی ،جنوب غرب محافظة رام هللا

٪ من مساحة 5.1دونما ( 43,884ونعلین، وأراضي قریة صفا والتي شكلت بمجموعھا  ما مساحتھ 
 محافظة رام هللا اإلجمالیة) .

 
 الوضع الجیوسیاسي في محافظة رام هللا ضمن اطار اتفاقیة اوسلو. 3
 

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

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

كد فیھا على جوالت من المفاوضات بین الجانبین اإلسرائیلي والفلسطیني كان الجانب الفلسطیني یؤ
 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 

أیلول عام  13ئ في من اجل التوصل إلى سالم عادل ودائم، وانتھت بتوقیع اتفاقیة إعالن المباد
التي تضمنت انسحاب الجیش اإلسرائیلي و1995أوسلو الثانیة للعام وتبع ذلك توقیع اتفاقیة  ،1993

من أجزاء من قطاع غزة وأریحا. وقد حددت المرحلة االنتقالیة بخمس سنوات على أن تنتھي في أیار 
مستوطنات والالجئین والمیاه و بحیث یتم في نھایتھا حل العقبات الرئیسیة مثل الحدود و ال 1999

) انسحاب قوات االحتالل اإلسرائیلیة من حوالي 1994القدس. فنتج عن اتفاقیة أوسلو األولى (أیار 
 % من مساحة قطاع غزة ومساحة محدودة من محافظة أریحا. 70

 
نتخابات إجراء ا 1995أیلول عام  28اتفاقیة أوسلو الثانیة والتي تم توقیعھا بتاریخ ھذا وتضمنت 

للمجلس التشریعي الفلسطیني ووضعت جدوال زمنیا النسحاب القوات اإلسرائیلیة من المناطق 
الفلسطینیة المأھولة بالسكان الفلسطینیین.  وبناًءا على اتفاقیة أوسلو الثانیة تم تقسیم الضفة الغربیة إلى 

 -ثالثة مناطق وھي:
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الس�یطرة االمنی�ة و االداری�ة حی�ث تتك�ون منطقة أ، حیث تتمتع الس�لطة الفلس�طینیة بكام�ل   •

 منطقة أ من األجزاء الرئیسیة للمدن الكبیرة في الضفة الغربیة. 
منطق���ة ب وتش���كل معظ���م المن���اطق الفلس���طینیة المأھول���ة م���ن البل���دیات والق���رى وبع���ض  •

المخیمات. و تسیطر السلطة الوطنی�ة الفلس�طینیة عل�ى كام�ل الش�ؤون المدنی�ة أم�ا إس�رائیل 
 على الشؤون األمنیة.فتسیطر 

اما منطقة ج وھي تغطي ب�اقي المس�احة خ�ارج منطقت�ي أ و ب وإلس�رائیل كام�ل الس�یطرة  •
على ھذه المنطقة أمنی�ا و اداری�ا وھ�ي تتك�ون م�ن جمی�ع المس�توطنات اإلس�رائیلیة ومعظ�م 

 األراضي الفلسطینیة غیر المأھولة أو المناطق ریفیة المأھولة بشكل محدود. 
 

كم مربع) كمنطقة "أ"، في حین  96.5دونما ( 96,458تم تصنیف ما مساحتھ  ،رام هللاوفي محافظة 
منطقة "ب"، فیما من أراضي محافظة رام هللا ككم مربع)  209.2دونما ( 209,224تم تصنیف 

كم مربع) الى  549.9دونما (  549,906خضع الجزء المتبقي من أراضي محافظة رام هللا والبالغ 
   ).1الجدول رقم (تصنیف منطقة "ج"، 

 
التقسیمات الجیوسیاسیة لمحافظة رام هللا والبیرة وفقا إلتفاقیة ): 1الجدول رقم (

 المرحلة االنتقالیة  -أوسلو
)1995( 

 النسبة المئویة المساحة (دونم) تصنیف المنطقة
 11.3 96,458 منطقة "أ"

 24.5 209,224 منطقة "ب"
 64.2 549,906 منطقة "ج"
 %100 855,588 المجموع

القدس  –التطبیقیة  البحاثمعھد ا-وحدة نظم المعلومات الجغرافیة المصدر: 
2018،(أریج)  

 
 
 

في المائة من السكان في محافظة رام هللا یعیشون في المناطق  80والجدیر بالذكر أن ما یقارب 
في المائة من مساحة المحافظة الكلیة  35.8المصنفة "أ" و "ب" والتي تشكل مساحتھا اإلجمالیة 

 64.2في حین یعیش السكان المتبقین في المنطقة المصنفة "ج" والتي تشكل  ،كیلومتر مربع) 305.7(
من مساحة المحافظة الكلیة حیث الجزء األكبر من األراضي مربع)  كیلومتر 550في المائة (

الزراعیة والمساحات المفتوحة ومناطق التنمیة المستقبلیة والتي تشكل مصدر دخل رئیسي 
أنظر التقسیمات الجیوسیاسیة في محافظة رام هللا.  توضح 2الخارطة رقم للفلسطینیین في المحافظة. 

 : )2( رقم ةالخارط
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المرحلة  -التقسیمات الجیوسیاسیة لمحافظة رام هللا والبیرة وفقا إلتفاقیة أوسلو:  )2(قم ر ارطةخال
 )1995االنتقالیة (
 

 ممارسات االحتالل اإلسرائیلي في محافظة رام هللا. 4
 

المستوطنات والبؤر االستیطانیة والقواعد العسكریة االسرائیلیة القائمة على  •
 أراضي محافظة رام هللا

 
) للمستوطنات جالقدس (أری –الذي نفذه معھد االبحاث التطبیقیة ة قفي تحلیل للصور الجویة العالیة الد

محافظة رام  لألراضي الفلسطینیة بما في ذلك االحتالل اإلسرائیلي خالل عقوداالسرائیلیة التي اقامتھا 
 یقطنھاأراضي محافظة رام هللا وقائمة على   مستوطنة إسرائیلیة غیر شرعیة   36تم الكشف عن  هللا،

دونم  34,932ما مساحتھ  36تحتل ھذه المستوطنات ال و. مستوطن إسرائیلي 111,000ما یزید عن 
  -أدناه: )2(لجدول رقم ا . محافظة رام هللاجمالي مساحة من  4.1ما نسبتھ  ،)²كم  34.9(
 

رام هللا والبیرة: قائمة بالمستوطنات اإلسرائیلیة في محافظة )2الجدول رقم (  
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التعداد السكاني 
 العدد اسم المستوطنة المساحة (بالدونم) سنة االنشاء )2018(

---- 
 45 غیر متوفر

جزء من الحي 
االستیطاني ھیني ھالیم 

 1 داخل الخط االخضر
 2 عطیریت 655 1981 849

4341 
 3 بیت ارییھ 1473 1981
 4 عوفاریم 493 1988

 5 ایلبیت  1185 1977 6120
 6 بیت ھورون 625 1977 1139

 7 كندا بارك (سیاحیة) 2576 1968 مستوطنة سیاحیة
 8 دولیف 1123 1983 1282
 9 جزء من مستوطنة ایلي 197 1984 ----
---- 

1982 493 
جزء من مستوطنة 

 10 جفعات زئیف
 11 حالمیش (نیفیھ تسوف) 626 1977 1173
 12 ھشمونائیم  1136 1985 2880
 13 كوخاف ھشاھار 1697 1977 1881

---- 1984 
397 

جزء من مستوطنة 
كوخاف یعقوب (عبیر 

 14 یعقوف)
 15 معالیھ لیفونا 317 1983 793
 16 معالیھ مخماس 1216 1981 1403

15582 1982 

5328 

 17 میكابیم
 18 كفار روت 1977 279
 19 لبید 1996 2706

2716 1998 
مینورا (كفار 

 20 ھاأورانیم)
 21 شیالت 1977 501
1538 1980 

4706 
 22 متتیاھو 

52060 1991 
مودیعین عیلیت 
 23 (كریات سیفر)

 24 میفو ھورون 1353 1969 1929

---- 1992 327 

جزء من مستوطنة 
متسبیھ راحیل (شیفوت 

 25 راحیل)
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 26 نعالیھ 937 1982 1094
 27 نحلئیل 416 1984 464
 28 نیلي 761 1981 942

266 1970 157 
واحة السالم (نیفیھ 

 29 )شالوم
 30 عوفرا 2262 1975 3543
 31 بیساغوت 856 1981 1806
 32 ریمونیم 393 1977 833

 75 غیر متوفر مستوطنة سیاحیة

جزء من مستوطنة 
الحمام الروماني 

 33 (السیاحیة)
---- 

 267 غیر متوفر
جزء من مستوطنة 

 34 شعالفیم
---- 

1978 751 
جزء من مستوطنة 

 35 شیلو
 36 تلمون 2086 1989 3070

 المساحة االجمالیة 34932   111190
2018،القدس (أریج) –التطبیقیة  بحاثمعھد اال-وحدة نظم المعلومات الجغرافیة المصدر:  

 
 

موقعا  56، ببناء 2018و 1996 ما بین األعوام  الممتدة ، قامت إسرائیل في الفترةعالوة على ذلك
وقد بدأت ھذه الظاھرة . 1في محافظة رام هللا، والتي باتت تعرف فیما بعد بالبؤر االستیطانیةاستیطانیا 

واخذت بالتفشي في مناطق الضفة الغربیة منذ ذلك الوقت وقد ، 1996عام الفي بالظھور االستیطانیة 
حیث كانت بدایتھا دعوة' شارونیة' للمستوطنین الیھود لالستیالء  ،اخذت أبعادا مختلفة منذ ذلك الحین

على مواقع التالل والمرتفعات الفلسطینیة للحیلولة دون تسلیمھا للفلسطینیین الحقا في إطار تسویة 
 2018و  1996مستقبلیة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة ما بین االعوام 

فقد قامت بالرغم من ذلك بتوفیر غطاء  ،تمنح تلك الظاھرة أي غطاء قانوني بالظاھرلم  إدعت بأنھا
حین تولى أرییل  2001وعلى وجھ التحدید بعد العام  ،امني لھا ولوجستي لوجودھا واستمرارھا

األمر الذي لم یشكل مفاجأة في حینھا و خاصة أن  ،شارون زمام الحكم وأطلق العنان لھذه البؤر
حینما تولى وزارة الزراعة  ،1998د أصدر نداًء للمستوطنین اإلسرائیلیین في العام المذكور ق

الحتالل تالل الضفة الغربیة حتى ال  اإلسرائیلیة أبان حكم بنیامین نتنیاھو، دعا فیھ المستوطنین
األمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد  ،تخسرھا إسرائیل لصالح الفلسطینیین خالل المفاوضات

تلك البؤر في المناطق الفلسطینیة. كما دأب الجیش اإلسرائیلي أیضا على مساعدة ھؤالء المستوطنین 

المس����توطنین  م����ع بالتع����اون المس����ؤولین اإلس����رائیلیین م����ن قب����ل مرتجل����ة تقنی����ة ھ����ي للمس����توطنات الب����ؤر االس����تیطانیة1
من  المستوطنات القائمة على مقربة من المواقعوبعض  قمم التالل باالستیالء على األخیر والتي بموجبھا یقوم  اإلسرائیلیین،

وك���ل ذل���ك تح���ت – ض���من مس���احة المخط���ط الرئیس���ي للمس���توطنة إذا ك���ان موج���ودا  -إل���ى المس���توطنة  ض���م الموق���ع أج���ل
 .اإلسرائیلي المباشرة للجیش الحمایة
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اإلسرائیلیین في االنتقال و االستقرار في تلك المواقع بل و تامین الحمایة لھم و مدھم بالبنیة التحتیة 
 األساسیة لضمان بقائھم فیھا. 

 
ي بخطورتھا المستوطنات القائمة حیث تسیطر حفنة من وقد أضحت ظاھرة البؤر االستیطانیة تضاھ

المستوطنین على أراضي شاسعة في مناطق عشوائیة في الضفة الغربیة تعمل على تقطیع أوصال 
المناطق الفلسطینیة وتعزیز سیاسة الفصل اإلسرائیلیة بخالف ما تم اإلشارة إلیھ في خارطة الطریق 

لسطینیة مستقلة ذات تواصل جغرافي وتتمتع بالسیادة. و بخصوص إزالة تلك البؤر وإقامة دولة ف
سیاسة إسرائیلیة ھدفت إلى تضلیل المجتمع الدولي  الجدیر ذكره أن إقامة البؤر االستیطانیة قد تم وفق 

، حیث تم إقامة عدد من تلك البؤر ضمن المخططات الھیكلیة لق باألھداف المنظورة لتلك البؤرفیما یتع
مة وأصبح یطلق علیھا اسم 'أحیاء استیطانیة' غرضھا االلتفاف على الضغوط الدولیة للمستوطنات القائ

على إسرائیل للحد من توسیع المستوطنات. اما النوع األخر من البؤر فھي تلك التي یتم بناؤھا في 
مناطق خارج حدود المخططات الھیكلیة للمستوطنات وبالتالي یمكن اعتبارھا نواة لمستوطنات 

 -أدناه: )3الجدول رقم (یة جدیدة. إسرائیل
 

البؤر االستیطانیة اإلسرائیلیة المقامة على أراضي محافظة  :)3الجدول رقم (
  رام هللا والبیرة

 العدد اسم البؤرة االستیطانیة المستوطنة االم  تاریخ االنشاء
 1 نیفیھ ایریز معالیھ مخماس 2001كانون ثاني 
 2 شمال جفعات زئیف جفعات زئیف 2002كانون ثاني 
 3 شرق جفعات زئیف جفعات زئیف 2004كانون ثاني 
 4 كوخاف یعقوب شرق كوخاف یعقوب 2003كانون ثاني 
 5 متسبیھ ھاجیت -معالیھ ھاجیت  معالیھ مخماس 1999كانون ثاني 
 6 857التلة  -جبل ارتیس   بیت ایل 2001كانون ثاني 
 7 متسبیھ شلومو -معالیھ شلومو   كوخاف ھشاھار 2009كانون ثاني 
 8 نحلیئیل تل نحلیئیل 2002كانون ثاني 

تشرین  - 2001شباط 
 9 عوفرا شرق عوفرا 2002الثاني 

 10 كنیس تل بنیامین عوفرا 2002كانون ثاني 
تم تفكیكھا من قبل بن 

 11 عوفرا جنوب عوفرا الیعیزر
 12 بیساغوت شرق بیساغوت 2002كانون ثاني 

 13 زوفیت (الیشع االبتدائیة) حالمیش 1999ثاني  كانون
 14 نیفیھ یائیر حالمیش 2001كانون ثاني 

 15 تلة البركة  تلمون غیر متوفر
 16 حوریش یارون تلمون 1997كانون ثاني 
 17 متسبیھ كرامیم كوخاف ھشاھار 2001كانون ثاني 
 18 متسبیھ داني معالیھ مخماس 1999كانون ثاني 
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 19 عمونا عوفرا 1997ثاني كانون 
تشرین  - 2001شباط 
 20 جنوب ایلي ایلي 2002الثاني 

 21 شرق بیت ھورون بیت ھورون 2002كانون ثاني 

 جفعات زئیف 2001شباط  - 1996
موقع  -شمال جفعات زئیف 

 22 انشائي
 23 جفعات ھاریل ایلي 1998كانون ثاني 
 24 عوفرا شمال شرق عوفرا 2004كانون ثاني 
 25 جینوت ارییھ عوفرا 2001كانون ثاني 
 26 جنوب عوفرا عوفرا 2001كانون ثاني 

 - 2003حزیران 
 27 شرق بیت ایل بیت ایل 2004كانون الثاني 
 28 شرق بیت ایل بیت ایل 2002كانون ثاني 

حزیران  -2002
 29 شمال مودیعین عیلیت مودیعین عیلیت 2003

 - 2002كانون الثاني 
 30 شرق نعالیھ نعالیھ 2004اب 

تشرین  - 2001شباط 
 31 شمال عطیریت عطیریت 2002الثاني 

 32 متسبیھ شلومو جنوب كوخاف ھشاھار 2003كانون ثاني 
 - 2003حزیران 

 33 غرب ریمونیم ریمونیم 2004كانون الثاني 
 - 2003حزیران 

 34 شمال كوخاف ھشاھار كوخاف ھشاھار 2004كانون الثاني 
 35 شمال معالیھ مخماس معالیھ مخماس 2003كانون ثاني 

حزیران  -2002
 36 اقصى  شمال معالیھ مخماس معالیھ مخماس 2003
 37 مزرعة میوف ھورون میفو ھورون 2002كانون ثاني 

 38 شمال غرب بیت ارییھ بیت ارییھ 2001شباط  - 1996
 39 ابریون -جنوب ایلي  -ھاوره   ایلي 2002كانون ثاني 

تشرین  - 2001شباط 
 40 ) 792جنوب ایلي (التلة    ایلي 2002الثاني 

قبل تشرین الثاني 
2002 

متسبیھ راحیل 
 41 جنوب غرب متسبیھ راحیل (شیفوت راحیل)

 42 شمال شرق بیساغوت بیساغوت 2004-2005
 43 زیت رعنان تلمون 2001كانون ثاني 

 44 نیریا تلمون غیر متوفر
 45 حراشا تلمون 1997كانون ثاني 

 46 شرق تلمون "أ"   تلمون غیر متوفر
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 47 مبنى البیت المتنقل تلمون غیر متوفر
 48 نیلي شمال شرق نیلي غیر متوفر
 49 ھشمونائیا شمال ھشمونائیم غیر متوفر
 50 بیساغوت جنوب شرق بیساغوت غیر متوفر

 51 متسبیھ ھاي بیساغوت 2001كانون ثاني 
 52 میغرون جیفع بنیامین (ادم) 2002 كانون ثاني
 53 تقاطع "ت" -تلة عساف   بیت ایل 2002كانون ثاني 

 عوفرا 2004كانون ثاني 
معھد ایریز  -بیت ھجدود  

 54 القانوني
 55 اھافات ھاییم كوخاف ھشاھار غیر متوفر

 56 مقر الشرطة البریطانیة جیفع بنیامین (ادم) 2002كانون ثاني 
القدس  -بحاث التطبیقیةمعھد اال-وحدة نظم المعلومات الجغرافیة المصدر: 

2018،(أریج)  
 

من أراضیھا لغرض انشاء القواعد شاسعة  اتخسارة مساحایضا فیما شھدت محافظة رام هللا والبیرة 
كبرى بالنسبة إلسرائیل في سبیل ترسیخ تشكل اھمیة فیما بعد العسكریة االسرائیلیة والتي باتت 

 ،سیطرتھا على االراضي الفلسطینیة في المحافظة. وخالل أعوام االحتالل االسرائیليوتعزیز 
% من مساحة أراضي محافظة رام 0.9 ،كم مربع) 7.4دونما ( 7422 صادرت اسرائیل ما مساحتھ

أھمھا تلك التي تحاذي مستوطنة بیت ایل  ،عددا من القواعد العسكریة االسرائیلیة إلنشاءهللا والبیرة 
والمعابر العسكریة  التي تقع في المنطقة الشرقیة من أراضي المحافظةوالقواعد العسكریة  ةاالسرائیلی

 -:)3الخارطة رقم (أنظر  .االسرائیلیة
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في  القواعد العسكریة االسرائیلیةتوزیع المستوطنات والبؤر االستیطانیة و: )3الخارطة رقم (
 محافظة رام هللا والبیرة

 
 

صعدت إسرائیل من انتھاكاتھا تجاه  ،الفلسطینیة لألراضي 52ال خالل أعوام االحتالل االسرائیلي 
 تحقیقاواستمرت في عملیات نھب األراضي الفلسطینیة  ،المواطن الفلسطیني وأرضھ وممتلكاتھ

جدیدة في االراضي االستیطانیة الحیاء األلمستوطنات واألھدافھا االستیطانیة المختلفة من بناء 
في خطوة من شأنھا أن تُرسخ من الوجود اإلسرائیلي في  ،وتوسیع القائمة منھا ،الفلسطینیة المحتلة

المنطقة وتفرضھ على االرض بحیث یُصبح واقًعا یصعب تغییره في المستقبل. كما وصعدت إسرائیل 
في مختلف ُمحافظات الضفة الغربیة بذریعة البناء  من عملیات الھدم للمنازل والمنشآت الفلسطینیة

غیر المرخص لوقوع ھذه المنشأت في المنطقة المصنفة ج" والتي بحسب اتفاقیة أوسلو الثانیة للعام 
لوال المماطالت اإلسرائیلیة والتوقف  ،والتي ایضا ،تخضع للسیطرة إلسرائیلیة الكاملة 1995

التفاوض على ما تم التفاوض علیھ في السابق وعدم التزام المفاوضات والتأخیر المتعمد واعادة 
 ،لكانت أصبحت تحت السیطرة الفلسطینیة الكاملة ،اسرائیل بتنفیذ االلتزامات التي تقع على عاتقھا

أمنیًا وإداریًا. كما طالت االنتھاكات اإلسرائیلیة ألشجار المثمرة واألراضي الزراعیة التي ھي مصدر 
دخل رئیسي لمعظم العائالت الفلسطینیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة. كما طرحت الحكومة 

العدید من  ،اإلسرائیلیة البناء واإلسكان والداخلیة وبلدیة القدس ،ممثلة بوزارتھا المختلفة ،االسرائیلیة
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العطاءات والمخططات للبناء في المستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة، ھذا باإلضافة الى 
األوامر العسكریة التي طالت االف الدونمات من األراضي الفلسطینیة وكان معظمھا إما لغرض بناء 

لك لدولة إسرائیل وعلیھ یُمنع على جدار العزل العنصري أو ُمصادرة بذریعة أن تلك األراضي ھي م
الفلسطینیین استغاللھا دون تصریح صادر عن الجھات االسرائیلیة المختصة.   فیما یلي عرض 
لالنتھاكات اإلسرائیلیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة بحسب اإلحصائیات الصادرة عن معھد 

 :)4الجدول رقم (. 2018عام وحتى ال 2000القدس (أریج) منذ العام  –األبحاث التطبیقیة 
 

في الفترة الواقعة  والبیرة  االنتھاكات اإلسرائیلیة في محافظة رام هللا ):4الجدول رقم (
 2018العام حتى  2000ما بین العام 

اراضي مصادرة 
منازل مخطرة  منازل مھدمة اشجار مقتلعة (بالدونم)

 العام بالھدم

1540 1981 0 0 2000 
12758 9420 5 24 2001 

834 282 35 0 2002 
4655 64398 28 30 2003 

22002 30 17 8 2004 
10382 1607 2 6 2005 

705 500 10 1 2006 
500 0 1 0 2007 
320 81 2 3 2008 
179 635 0 4 2009 
7243 845 10 54 2010 
1315 435 8 1 2011 
30 790 0 2 2012 
414 323 17 24 2013 
414 323 17 24 2014 
820 5120 10 21 2015 
843 212 8 6 2016 
331 910 6 13 2017 
355 438 12 10 2018 

 المجموع 231 188 88330 65640
2018،القدس (أریج) –معھد البحاث التطبیقیة -وحدة نظم المعلومات الجغرافیة المصدر:   

 
 
 وخطة جدار العزل العنصري اإلسرائیلي محافظة رام هللا والبیرة. 5
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 ب�ین بتنفی�ذ سیاس�ة الفص�ل األحادی�ة الجان�ب 2002العام  من حزیران شھر سلطات االحتالل في بدأت
 ع�زل ف�ي منطق�ة إیج�اد بناء جدار الض�م والتوس�ع و خالل من الفلسطینیة المحتلة واألراضي إسرائیل

 الزراعی�ة األراض�ي أكث�ر مغتص�بة جنوبھ�ا إل�ى ش�مالھا م�ن تمت�د  ،الغربی�ة الض�فة من الغربي الجزء
للتواص�ل  ومقوض�ھ كانتون�ات)، ،جی�وب (جیتوھ�ات إل�ى الفلس�طینیة وعازل�ة التجمع�ات ، خص�وبة

 وض�امة لغالبی�ة الطبیعی�ة الم�وارد عل�ى ومس�یطرة الفلس�طینیة، الم�دن و الق�رى ب�ینالجغراف�ي 
  .اإلسرائیلیة المستوطنات

    
 وبالرغم من صدوروفي محاولة إلضفاء شرعیة على مسار جدار العزل العنصري في الضفة الغربیة 

فق�د   ،2004االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولیة في التاسع من ش�ھر تم�وز م�ن الع�ام القرار 
تلتزم بتفكی�ك أقدمت إسرائیل على إجراء تعدیالت طفیفة على مسار الجدار في الضفة الغربیة بدال من 

ه وتعویض المتضررین من�ھ بحس�ب م�ا ج�اء ف�ي الق�رار االستش�اري لمحكم�ة الع�دل الدولی�ة. ؤما تم بنا
عن�ھ ف�ي الثالث�ین م�ن ش�ھر نیس�ان م�ن  اإلع�الن وكان التعدیل األخیر على مسار الجدار الفاصل ق�د ت�م

حی�ث ترك�زت التع�دیالت  ة ،وتم نشره على الموقع اإللكتروني ل�وزارة ال�دفاع اإلس�رائیلی  2007 العام
عضالت جغرافیة لمسار الجدار في الضفة الغربیة حی�ث الجدیدة على مسار الجدار في مناطق أثارت مُ 

ارتك��زت عل��ى ح��ل مش��اكل اعتب��رت عث��رة أم��ام س��عي إس��رائیل االس��تمرار ف��ي بن��اء الج��دار. ھ��ذا وق��د 
 .في بنائھ أجریت عدة تعدیالت على مسار الجدار في الضفة الغربیة منذ البدء

 
 لمساربحسب ما جاء في اخر تعدیل اسرائیلي العزل العنصري  جدار طول بلغ ،في محافظة رام هللاف

لیضعھا في معزل حیث یقتطع الجزء الغربي والجنوبي الغربي من المحافظة  كیلومترا 90 ،الجدار
واالتحاد وقبیا ودیر  اوشقب یةواللبن الغرب ني زیدقرى بیأتي على  أراضي كل من و  ،عن أصحابھا

قدیس وخربثا وبیت عور الفوقا والطیرة وصفا وشبتین وبدرس والمدیا ونعلین وبیت سیرا وبیت نوبا 
 16ل العنصري في نھایة المطاف عزمسار جدار ال ضموبیت لقیا وبیتونیا ورام هللا. وسوف ی

وضع یبین  )5رقم ( الجدول) على الجانب الغربي من الجدار. 36مستوطنة إسرائیلیة (من أصل 
 محافظة رام هللا:على أراضي ي اإلسرائیلي ل العنصرعزجدار ال

 
): مراحل بناء جدار العزل العنصري االسرائیلي 5الجدول رقم (

 والبیرة على  اراضي محافظة رام هللا
 طول الجدار (كم) مراحل بناء جدار الفصل العنصري

 74 (ما بین اسمنتي وسیاج) جدار قائم
 16 جدار مخطط لھ
 -- جدار قید االنشاء

 90 المجموع
 –بحاث التطبیقیة معھد اال-وحدة نظم المعلومات الجغرافیة المصدر: 

2018،القدس (أریج)  
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 محافظة رام هللا على أراضيالعنصري االسرائیلي  العزل: مراحل بناء جدار )4( رقم رطةاخال
 

سوف یعزل جدار ، والبیرة العزل العنصري في محافظة رام هللاھذا وعند االنتھاء من بناء جدار 
% من مساحة المحافظة 11.5 ،كیلومتر مربع) 98.4( دونما 98,381 العزل العنصري ما مساحتھ

 إلى أما الدخولاألمر الذي سوف یؤثرا سلبا على التجمعات الفلسطینیة من جمیع النواحي. و ،الكلیة
 ألصحاب یُسمح فقط ،النظر عن نوعھا زراعیة كانت أم مفتوحةالمعزولة بغض  األراضي ھذه

 اإلسرائیلیة (كاإلدارة السلطاتلدى  لألراضي ملكیتھم إثبات على االراضي الفلسطینیین القادرین
) حیث یتم إصدار التصاریح ألصحاب األراضي التابعة لجیش اإلحتالل اإلسرائیلي المدنیة اإلسرائیلیة

 أن بالذكر العقاریة. والجدیر الملكیة صكوك في ) التي تندرج أسماؤھمالعائلةاالكبر سنا في  (عادة
 على یصعب الذي األمر آخر، إلى موسم من التصاریح ھذه بإصدار اإلسرائیلیة تقوم المدنیة اإلدارة

 األیدي تشمل ال ھذه التصاریح وأن خصوصا بأنفسھم الزراعیة أصحاب األراضي االعتناء بأراضیھم
، یبین تصنیفات استعماالت )6الجدول رقم (المعدات الالزمة و الكاملة لفالحة األرض.  أو العاملة

 األراضي/ والغطاء النباتي لألراضي المعزولة خلف جدار العزل العنصري في محافظة رام هللا.
 

): تصنیف استعماالت األراضي والغطاء النباتي لألراضي المعزولة خلف 6الجدول رقم (
والبیرة العنصري في محافظة رام هللا جدار العزل  
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من المساحة % 
للتصنیف الكلیة 

 (بالدونم)

المساحة الكلیة 
في للتصنیف 

 المحافظة (بالدونم)

المساحة 
المعزولة غرب 
 الجدار (بالدونم)

تصنیف االراضي 
المعزولة غرب 

 الجدار
 الرقم

9.1 341590 31200 
أراضي صالحة 

 1 للزراعة
 2 غابات 10222 13345 76.6
 3 مسطحات مصطنعة 736 10071 7.3
 4 أراضي مفتوحة 33366 399225 8.4

19.2 7356 1413 
قاعدة عسكریة 

 5 إسرائیلیة
 6 بؤره إستیطانیة 26 332 8.0
 7 مستوطنة إسرائیلیة 20162 34998 57.6

0.1 46519 51 
منطقة عمرانیة 

 8 فلسطینیة
 9 منطقة الجدار 1204 1963 61.3

   المجموع 98381 855398 11.5
2018،القدس (أریج) –بحاث التطبیقیة معھد اال-وحدة نظم المعلومات الجغرافیة المصدر:   

 

 والبیرة العنصري في محافظة رام هللا العزلاآلثار السلبیة المترتبة على بناء جدار  .6
 

المختلفة في محافظة رام هللا والبیرة مدمر على القطاعات والعنصري أثر سلبي  العزلكان لبناء جدار 
سببھ الجدار حتى الوقت یوقطاع المیاه ھذا باإلضافة الى ما  التنوع الحیويالزراعي واھمھا القطاع 

تقویض الوضع وعزل التجمعات الفلسطینیة و جغرافیاالمحافظة  ألوصالالحاضر من تقطیع 
على كل من القطاع الزراعي  لجدارھم ما سببھ األفیما یلي عرض االقتصادي في المحافظة. 
 :واالقتصادي والتنوع الحیوي

 
 

 أثر جدار العزل العنصري على القطاع الزراعي •
  

یشكل جدار العزل العنصري خطرا على القطاع الزراعي في محافظ�ة رام هللا ویھ�دد ج�زء ال یس�تھان 
ب��ھ م��ن س��لة الغ��ذاء وذل��ك لم��ا س��یعزل م��ن االراض��ي الزراعی��ة واالش��جار المثم��رة ف��ي المحافظ��ة عن��د 

ر ح�ال في المنطقة الغربیة. وتبلغ مساحة االراض�ي الزراعی�ة الت�ي س�وف یعزلھ�ا الج�دا بناؤهاستكمال 
م�ا  ،الع�زل الغربی�ة ةكیل�ومتر مرب�ع) ف�ي منطق� 31.2( دونما  31,200في المحافظة ؤهاالنتھاء من بنا
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دونم�ا  341,590والبالغ�ة  رام هللا% م�ن المس�احة الكلی�ة لالراض�ي الزراعی�ة ف�ي محافظ�ة 9.1نسبتھ 
الفلس�طینیین ف�ي المحافظ�ة و ل�ن یتمكن�وا م�ن  ص�حابھاتصبح معزولة ع�ن اسكم مربع) حیث  341.6(

 .  محافظة رام هللاصادر عن االدارة المدنیة االسرائیلیة في خاص الوصول الیھا اال بتصریح 
 

ف��ي  القروی��ةالج��دار ح��اجزا ام��ام حرك��ة الم��واد الغذائی��ة م��ن المن��اطق م��ن  الج��زء الق��ائم حالی��ا ویش��كل
وارتف�اع ف�ي المحافظ�ة م ال�وفرة الغذائی�ة ال�ذي یش�كل عائق�ا ام�ااالم�ر المحافظة باتجاه الم�دن الرئیس�یة 

عل�ى والقطاع الزراعي بشكل مباشر  على االجراء االحتالليھذا  ینعكس. والقیمة الشرائیة لتلك المواد
االم��ر ال��ذي ی��دفع بھ��م ال��ى مراجع��ة ج��دوى اس��تمرار عملھ��م ف��ي القط��اع  للم��زارعینمص��ادر ال��دخل 

 الزراعي. 
 

 ل العنصري على التنوع الحیويأثر جدار العز •
  

ة یخلفھ ج�دار الع�زل العنص�ري عل�ى القط�اع الزراع�ي ف�ي محافظ�س� لذي فباإلضافة الى االثر الكبیر ا
كبیر على المصادر الطبیعیة والتنوع الحی�وي ف�ي وبشكل سلبیا  سیؤثر  ،بناؤهرام هللا حال االنتھاء من 

لم�ا س�یعزل م�ن مس�احات شاس�عة م�ن االراض�ي الطبیعی�ة المناطق البیئیة المختلفة في المحافظة وذل�ك 
التي عانت من تناقص مستمر عبر سنوات االحتالل االسرائیلي بشكل ال یتناسب مع الزی�ادة المس�تمرة 

وتوسع المساحة العمرانیة. كم�ا س�یكون لج�دار الع�زل العنص�ري اث�ر  ي في المحافظةفي التعداد السكان
م�انع الس�تمرار الحی�اه  ،افظ�ة حی�ث س�وف یخل�ق ح�اجز غی�ر طبیع�يكبیر على الحی�اه البری�ة ف�ي المح

 البریة بشكلھا الطبیعي في المحافظة. 
 

یتسبب الجدار في محافظة رام هللا بعزل مساحات شاسعة من الغابات والمناطق المفتوحة حیث ھذا وس
التي سوف یعزلھا الجدار حال االنتھاء من بناءه  المفتوحةتبلغ مساحة أراضي الغابات والمناطق 

% من المساحة الكلیة لمناطق الغابات والمناطق 10.6أي ما نسبتھ  ،كم مربع) 43.6( دونما 43,588
سوف یعمل  ،وعلیھ. كم مربع) 412.6(  دونما 412,570رام هللا والبالغة في محافظة  المفتوحة

أن یعطل التواصل الجغرافي للمناظر الطبیعیة مناطق الغابات االمر الذي من شأنھ  الجدار على تجزأة
في المحافظة وتدفق المیاه الطبیعیة من الجداول والینابیع، وحركة الكائنات الحیة، وأیضا من شأنھا أن 

لیة سوف خطة العزل االسرائی تھدد األنواع النباتیة التي تنمو بشكل طبیعي في المنطقة. ولذلك، فإن
في المنطقة، ویمكن أن یكون لھا  اتعلى المدى البعید من تدھور الغابات الطبیعیة و المزروعتفاقم 

 آثار ضارة محتملة على تأمین الحمایة للمناطق المجاورة من الموائل وإدارة النظم اإلیكولوجیة. 
 

 أثر جدار العزل العنصري على قطاع المیاه •
 

اإلس�رائیلي عل�ى الس�یطرة عل�ى مص�ادر المی�اه الجوفی�ة ف�ي محافظ�ة رام هللا عملت س�لطات االح�تالل 
حیث قامت بفرض قیود على استخدام المیاه من قبل الفلسطینیین. ففي حین ال یسمح للفلسطینیین بحف�ر 
آبار جدیدة أو ت�رمیم آب�ار أخ�رى قدیم�ة أو تط�ویر البنی�ة التحتی�ة للمی�اه الموج�ودة. وع�الوة عل�ى ذل�ك، 

لش�ركة المی�اه االس�رائیلیة "میك�وروت" دورا كبی�را ف�ي الس�یطرة عل�ى م�وارد المی�اه ف�ي الض�فة وكان 
الغربیة المحتلة حیث تسیطر الش�ركة عل�ى بئ�ر ج�وفي یق�ع ض�من محافظ�ة رام هللا والبی�رة حی�ث تق�وم 
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اض�ي بضخ الجزء األكبر من ھذه المیاه لصالح المستوطنات اإلسرائیلیة غیر الشرعیة القائم�ة عل�ى أر
الضفة الغربیة وبیعھا لھم بأسعار قلیلة، بینما یضطر الفلسطینیون لش�راء المی�اه م�ن ش�ركة میك�وروت 

  . بأسعار باھظة
 

ویتجسد التباین الكبیر في توفر مصادر المیاه بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین من خالل كمیة المیاه التي 
لت�ر  400مع�دل اس�تھالك المی�اه للمس�توطنین اإلس�رائیلیین م�ا یزی�د ع�ن یستھلكھا المواطن، حیث یبلغ 

في الیوم الواحد في حین یعاني الفلسطینیون في التجمعات المجاورة من أزمة حقیقیة للمیاه حی�ث  للفرد
وحدة أبحاث المیاه والبیئة ( في الیوملتر للفرد الواحد  40ال یتجاوز معدل التزوید في بعض التجمعات 

 ).2013القدس (أریج)،  –ھد االبحاث التطبیقیة مع –
 

بحفر بعض اآلبار الضخمة  بالقرب من  الینابیع  الفلسطینیة مما االسرائیلي كما وتقوم قوات االحتالل 
ممارس�ة ش�ائعة الى  باإلضافةیؤدي إلى تقلیل كمیة المیاه المتدفقة من تلك الینابیع وجفاف بعضھا، ھذا 

حفر آبار قریبة جدا من الینابیع الفلس�طینیة وبالت�الي من�ع وتتمحور حول لسلطات االحتالل اإلسرائیلي 
 التدفق الطبیعي من المیاه والحصول على المیاه للسیطرة اإلسرائیلیة.

 
ائیلیة ف�ي في السنوات األخیرة أصبحت ینابیع المیاه ف�ي المنطق�ة المج�اورة للمس�توطنات اإلس�ركما أنھ 

وصول الفلس�طینیین إل�ى  تھدید إلى شطة االستیطانیة التي تسعىجمیع أنحاء الضفة الغربیة أھداف لألن
ت��م االس��تیالء عل��ى اثن��ین م��ن الین��ابیع م��ن قب��ل جماع��ات  ،ف��ي محافظ��ة رام هللا والبی��رةفھ��ذه الین��ابیع. 

وص�ول أو اس�تخدام عل�ى الع�دم الق�درة كم�ا ان ). 2012المستوطنین (مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة، 
للفلسطینیین الذین یعیشون ف�ي المجتمع�ات المتض�ررة. ھ�ذا أیض�ا  یع قوض كثیرا من سبل العیش الیناب

زاد  م�ن إنف�اق الرع��اة واألس�ر ال�ذین یض��طرون لش�راء المی�اه الت��ي تس�یطر علیھ�ا إس��رائیل م�ن خ��الل 
 ).2012األنابیب والناقالت (أریج، 

 
مشاریع المیاه والبنیة التحتیة داخل المنطق�ة (ج) تتطل�ب الحص�ول عل�ى تص�ریح الى أن  تجدر االشارة

في ح�ین ی�تم بن�اء محط�ات می�اه واخ�رى  رسمي من اللجنة المشتركة للمیاه واإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة
ى لمعالج��ة المی��اه العادم��ة ف��ي المس��توطنات االس��رائیلیة دون الخ��وض ف��ي التعقی��دات الت��ي تُف��رض عل��

دون الت�ي تُنف�ذ ف�ي المن�اطق الفلس�طینیة ھ�دم المش�اریع كم�ا وی�تم الفلسطینیین لتنفیذ مثل ھذه المشاریع. 
ف�ي اآلون�ة األخی�رة ، كان�ت ھن�اك زی�ادة و. ةس�رائیلیالس�لطات االالحصول على موافقة مسبقة م�ن قب�ل 

آلب�ار والین�ابیع وخزان�ات آبار میاه األمطار والص�ھاریج واالتي استھدفت عملیات الھدم عدد كبیرة في 
للمنش�آت المائی�ة  الق�دس (أری�ج) –وفي دراسة اعدھا معھد االبحاث التطبیقی�ة  المیاه والبرك الزراعیة.

اس�تھدفت الی�ات ج�یش  ،ف�ي الض�فة الغربی�ة المحتل�ة 2017و  2009التي ت�م اس�تھدافھا خ�الل االع�وام 
بئ��را  40 و ص��ھریج لجم��ع می��اه األمط��ار 57، بم��ا ف��ي ذل��ك منش��أة مائی��ة 173االح��تالل االس��رائیلي 

ذل�ك عل�ى الم�راحیض والبالوع�ات. وق�د أث�ر من  20ومعدات الري الحیویة إلنتاج الغذاء، وعلى األقل 
مناطق في إلى القضاء على الفلسطینیین  االسرائیلیةھذه السیاسة  تتعمدوفلسطیني.  15,000ما یقارب 

المس��توطنات وتوس��یع البنی��ة التحتی��ة ذات  ف��ياتیجي س��تراال التوس��ع معین��ة م��ن الض��فة الغربی��ة لغ��رض
 ).2017الصلة (أریج، 
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 أثر جدار العزل العنصري على الواقع السیاسي  •
 

في شھر حزیران  المحتلة عندما شرعت اسرائیل ببناء جدار العزل العنصري في االراضي الفلسطینیة
ل�م تأخ�ذ بع�ین االعتب�ار االث�ار الس�لبیة للج�دار عل�ى  ،توفیر االمن لإلسرائیلیین بذریعة 2002من العام 

بل عززت من سیطرتھا على االراضي الفلس�طینیة  ،من جمیع نواحي الحیاةالمجتمع الفلسطیني برمتھ 
بم��ا یتناس��ب ورؤیتھ��ا السیاس��یة المس��تقبلة واس��تدامة احتاللھ��ا لالراض��ي بھ��دف اع��ادة ترس��یم ح��دودھا 

الُح�دود الغربی�ة  امت�دادالذرائع االمنی�ة الت�ي اختلقتھ�ا اس�رائیل إلقام�ة الج�دار عل�ى الفلسطینیة.  كما ان 
حی�ث أن ت�وفیر األم�ن 'لدول�ة اس�رائیل و مواطنیھ�ا' ك�ان دائم�ا ُحج�ة ، للضفة الغربیة ھ�ي ُحج�ج واھی�ة

 إسرائیل لفرض الُحلول على الجان�ب الفلس�طیني ف�ي المفاوض�ات، واألم�ن ال�ذي تری�د إس�رائیل تحقیق�ھ
دائما ما یكون على حساب الفلسطینیین وأراض�یھم وس�یادتھم وح�ریتھم وم�واردھم الطبیعی�ة وتط�ورھم 

 ومستقبلھم بل وحرمانھم من تحقیق دولتھم المستقبلیة ذات السیادة والمتواصلة جغرافیا. 
 

أح�ادي ھذا ویعتبر قرار إسرائیل إقامة الجدار على االراضي الفلسطینیة غیر مبرر ویھدف إلى ترسیم 
الجانب للحدود دون الرجوع إلى الجانب الفلسطیني األمر الذي یعكس عدم جدیة إسرائیل في الوصول 
إلى حل سیاسي دائم ومتفق علیھ مع الفلسطینیین من خالل الرغبة اإلسرائیلیة الواضحة للسیطرة عل�ى 

مس��تقبلیة م��ع الجان��ب الفلس��طیني كم��ا أعل��ن  اتفاقی��ةاالراض��ي الفلس��طینیة وع��دم التن��ازل عنھ��ا ف��ي أي 
 نتنیاھو مراًرا و تكرار. 

 
 والقانون الدولياالسرائیلي العنصري  العزلجدار  •

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

العنصري الذي قامت اسرائیل ببنائھ على امتداد االراضي  العزلوالذي یتعلق بعدم شرعیة جدار 
الفلسطینیة المحتلة واالثار القانونیة المترتبة على بنائھ. وجاء في الرأي االستشاري بان الجدار الذي 
اقامتھ اسرائیل في االراضي الفلسطینیة المحتلة غیر قانوني بموجب عدة اطر قانونیة دولیة، بما في 

یف الرابعة، وانظمة الھاي، باإلضافة إلى مختلف معاھدات حقوق اإلنسان، وعلیھ ذلك اتفاقیة جن
، وبان االدعاءات التي قدمتھا وتعویض الفلسطینیین المتضررین من بنائھ وتفكیكھ إزالتھیستوجب 

وال ترتكز على اي اساس قانوني، (محكمة  غیر قانونیة وغیر منطقیة، اسرائیل لتبریر بناء الجدار
 ). 2004الدولیة، العدل 

 
 عدیدلل انتھاكاالضفة الغربیة المحتلة یشكل  امتدادالذي أقامتھ إسرائیل على العنصري  العزلجدار إن 
ر المصیر، والحق ؛ بما في ذلك الحق في تقری قواعد القانون الدولي والمواثیق والمعاھدات الدولیةمن 

، والحق في التعلیم، والحق والخدمات الصحیةوالحق في العالج ، في حریة التنقل، والحق في العمل
 الوصول إلى األماكن المقدسة. حقفي مستوى معیشي مالئم و

 
جاء قرار محكمة العدل الدولیة لیؤید حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني، والذي حرم منھ لقد 

ادر في العام الفلسطینیون نتیجة الوضع السیاسي الراھن. ووفقا لقرار محكمة العدل الدولیة الص
، فانھ ال یمكن استخدام مصطلح 'مخاوف أمنیة' كمبرر النتھاك ھذا الحق ومبادئ قانونیة دولیة 2004
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أخرى، حیث ترى [محكمة العدل الدولیة] "أن إسرائیل ال یمكن أن تعتمد على حق الدفاع عن النفس، 
ى المحكمة، أن بناء الجدار أو حالة الضرورة القصوى للحیلولة دون شرعیة بناء الجدار، ولذلك تر

 والنظام المرتبط بھ، یتعارض مع القانون الدولي".
 

لجمیع اتفاقی�ات الس�الم الموقع�ة وواضحة العنصري ھو مخالفة صریحة  العزلوأخیرا، فان بناء جدار 
 بین اإلسرائیلیین والفلسطینیین، وخرق  التفاقی�ة أوس�لو االنتقالی�ة الت�ي ت�نص عل�ى ان�ھ " ال یج�وز ألي

لح�ین طرف الشروع أو اتخاذ أیة خطوة من شأنھا تغییر الوضع القائم في الضفة الغربیة وقط�اع غ�زة 
 ).1995المادة الحادیة والثالثین من اتفاقیة أوسلو عام مفاوضات الوضع الدائم " (ل الوصول

 والبیرة المعابر االسرائیلیة في محافظة رام هللا. 7
 

مترادفة ألھداف إسرائیلیة تقضي بإحكام السیطرة بأكبر قدر ممكن  ان الحواجز أو المعابر ھي أسماء
ملیون فلسطیني یعیشون في الضفة الغربیة المحتلة، وھي مفصل رئیس في  2.8 ما یقارب على حیاة

ل اإلسرائیلیة منذ البدایة، حیث سعى اإلسرائیلیون من خالل الجدار إلى رسم حدود عزخطة جدار ال
بدءاً من مسار الجدار وحتى المعابر التي تھدف و .یتناسب واحتیاجاتھا العلیاالدولة العبریة بما 

على طول  لإلسرائیلیین التحكم بالعبور فمن خاللھا یتسنىباألساس إلى خدمة المصالح اإلسرائیلیة، 
 200الماضیة، قتل أكثر من  العشر. فخالل السنوات من شمال الضفة الغربیة حتى جنوبھا خط الجدار

ینیا على المعابر االسرائیلیة، التي نادرا ما كانت تعمل حسب القوانین أو اإلجراءات المتبعة، فلسط
وانما تعمل حسب مزاجیة الجنود اإلسرائیلیین الذین یحرسون ھذه المعابر. وفي السیاق الفلسطیني، 

على فان مصطلح الفصل العنصري ھو مصطلح ذو صلة، اذ أن قوات االحتالل االسرائیلي تعمل 
التحكم في حركة الفلسطینیین الذین یعیشون تحت االحتالل وحصرھا في طرق محددة وعبر معابر 

 معینة.
 

أصدر المسؤول في االدارة المدنیة االسرائیلیة في الضفة الغربیة  2005 العام من أیلول شھر في
یھودا و السامرة  –أمرا عسكریا یحمل اسم (أمر بشأن مناطق مغلقة  ،یائیر نفیھ ألوف ،نذاكآالمحتلة 

 معابر رئیسیة (نقاط حدود) عشرة إقامة عن 2005- 5775نقاط عبور)،   ،(1967-5727) 34(رقم 
(من الشمال  2جدار العزل العنصري طول خط  على عبور نقطة 23 إلى باإلضافة ،الغربیة الضفة في

اخل المدن والقرى الى الجنوب) الستبدال الحواجز العسكریة اإلسرائیلیة الحالیة القائمة على مد
تخفیف وطأة احتكاك المدنیین الفلسطینیین مع الجنود اإلسرائیلیین على الحواجز  دعوىالفلسطینیة ب

ترقومیا في الخلیل ومعبر  االسرائیلیة . وتشمل ھذه المعابر: معبر مزموریا شرقي بیت لحم ومعبر
الجلمة في جنین ومعبر شعار افرایم في طولكرم ومعبر بیتونیا في رام هللا ومعبر حسام تصاھوب 

في بیت لحم ومعبري شعفاط والزعیم شرقي  300(معبر بیسان) شمال منطقة االغوار ومعبر جیلو 
ة من ھذه المعابر التي تنوي مدینة القدس ومعبر قلندیا في القدس. وكانت اسرائیل قد صنفت خمس

ھذا  ،بیتونیااقامتھا لألغراض التجاریة بھدف السیطرة على الحركة التجاریة للفلسطینیین منھا معبر 
وخاصة من باإلضافة الى سعیھا للسیطرة على حركة مرور الفلسطینیین في االراضي الفلسطینیة 

 2005 أیلول  9 ، هآرتس االسرائیلیة الیومیة جریدة  2
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بعكس ما تدعیھ حیث أن عبر في المحافظة حاجز نعلین الذي بدأ یأخذ طابع المخالل معبر میكابیم و
بناء ھذه المعابر على مسار الجدار في الضفة الغربیة سوف یخلق واقع جدید على االرض الفلسطینیة 
باعتبار قرار الحكومة اإلسرائیلیة بإقامة ھذه المعابر قرار أحادي الجانب یھدف الى تكریس خط 

 .ي الفلسطینیة المحتلةالجدار كخط حدود سیاسي بین إسرائیل واألراض
 

 ھذه مشروع المعابر، بزعمھا أن بناءل وتسوق مناسبات عدة أن تبرر دأبت إسرائیل وفي ،في الواقع
قد حاولت إسرائیل فسھل حیاة الفلسطینیین ویخلق تواصال داخل المناطق الفلسطینیة. المعابر سوف یُ 

القوانین والمعاھدات الدولیة المتعلقة بحریة ضفاء الشرعیة على المعابر التي تنتھك إا ا وتكرارً مرارً 
التنقل، عن طریق طلبھا من البنك الدولي دعم مشروع المعابر، في حین ان البنك الدولي رفض طلب 

، المعترف بھ دولیا، كما أن ھذه المعابر 1949اسرائیل ألن المعابر ال یتم بناؤھا على خط الھدنة للعام 
  في الضفة الغربیة المحتلة. ل العنصريعزتسھل بناء جدار ال

، فان لجمیع الناس  1948 في العامووفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن االمم المتحدة 
الحق في التمتع بالكرامة وبحقوقھم المتساویة الثابتة التي ھي أساس الحریة والعدل والسالم في العالم، 

" (جاغرسكویلد)، وبالتالي فھو واحد من أھم حقوق اإلنسانوأن حریة التنقل ھي جزء من "حریة 
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنھ: "لكل شخص  13تنص المادة أیضا واإلنسان األساسیة. 

نسان، إلعالن العالمي لحقوق اإلالحق في حریة التنقل واختیار محل إقامتھ داخل حدود كل دولة". (ا
1948.( 

 معبر بیتونیا التجاري •

 15كیلومترات إلى الجنوب الغربي من مدینة رام هللا وحولھا على مسافة  4بیتونیا على بعد  ع معبریق
حملت (الخط األخضر). أصدر الجیش اإلسرائیلي أوامر عسكریة  1949كیلومترا من خط الھدنة 

لبناء بیتونیا  من األراضي في ادونم 122التي تنص على مصادرة /ت 03/59و  /ت 01/06 األرقام
المعبر، والتي اعتبرت بمثابة محطة تجاریة لتسھیل التجارة ونقل السلع بین المحافظات الشمالیة من 

یحظر مرور و  .2006عام الالمعبر في  العمل على بدأ حیث ،إسرائیل الىالضفة الغربیة والقدس، و
اللوحات تحمل  والتي ةیسمح لسائقي الشاحنات التجاریفیما  الخاصة المشاة أو السیارات الفلسطینیة

 . ئیةبالمرور عبر نقطة التفتیش مع بضائعھم وتسلیمھا مباشرة إلى الوجھة النھا المعدنیة اإلسرائیلیة

 بیت سیرا – معبر میكابیم •

 منتم اقامة معبر میكابیم على أراضي قریة بیت سیرا الفلسطینیة غرب مدینة رام هللا وعلى مقربة 
. (كریات سیفر)الذي یضم في مساره تجمع مودیعین عیلیت االستیطاني العنصري  العزلجدار مسار 

داخل ویعملون الوحید للعمال الفلسطینیین المقیمین في مناطق رام هللا نفذ المویعتبر معبر میكابیم 
من خالل تصریح عمل صادر عن جھاز االمن الداخلي في اسرائیل. وعادة تسمح ھذه  إسرائیل

طینیین بالتواجد في اسرائیل في ساعات معینة خالل النھار (ما بین الساعة التصاریح للعمال الفلس
الخامسة صباحا والساعة الخامسة مساء)  حیث یتم نقلھم في حافالت صغیرة خاصة بمستخدمیھم 
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ویشترط ان تمنح ھذه التصاریح لمن تزید اعمارھم عن الثالثین عاما وأن یكونوا متزوجین ولدیھم 
 .ابناء

 نعلین  -نقطة عبور مودیعین  •
 

حیث یعتبر نقطة عبور في الجدار یقع معبر نعلین شمال غرب مستوطنة مودیعین عیلیت االسرائیلیة 
اقامت السلطات االسرائیلیة معبر نعلین على  ،العازل. وعقب االنتھاء من بناء الجدار في المنطقة

أراضي كل من قرى نعلین ودیر قدیس وذلك للتحكم في حركة مرور الفلسطینیین من والى اسرائیل.  
حیث یسمح للفلسطینیین من حملة تصاریح  سكریة وأمنیة خاصةاسرائیلیة عشركات لمعبر دیر اوی

 . العبور ھذه نقطةمن خالل العبور بفقط  الدخول إلى إسرائیل
 

 رنتیس -یم راعوف نقطة عبور •
 

شمال مدینة رام هللا حیث تم اقامتھ عقب االنتھاء من بناء  یقع معبر عوفاریم شمال غرب قریة رنتیس
جدار العزل العنصري في المنطقة. ویسمح للفلسطینیین من حملة تصاریح الدخول إلى إسرائیل فقط 
بالعبور من خالل ھذه النقطة. ویعمل المعبر على مدار الساعة وتدیره  شركات اسرائیلیة عسكریة 

    وأمنیة خاصة.
  معبر عوفر •

 
تم االشارة الى معبر عوفر في صحیفة ھاارتس االسرائیلیة الصادرة بتاریخ الثاني والعشرین من شھر 

حیث ذكرت الصحیفة أن سلطات االحتالل االسرائیلي تنوي اقامة معبر  ،2010كانون ثاني من العام 
االسرائیلي المقام الى الغرب من  عوفر على أراضي بلدة بیتونیا حیث سیتم استبدال حاجز عوفر

معسكر عوفر (تقاطع بیتونیا) بمعبر رئیسي على مفترق مستوطنة جفعات زئیف وذلك للسیطرة على 
حركة مرور السیارات الفلسطینیة القادمة من قرى جنوب غرب مدینة رام هللا على الشارع االلتفافي 

/ت) الصادر لیؤكد على صحة 14/10رقم (. وقد جاء االمر العسكري االسرائیلي 443االسرائیلي 
المعلومات التي وردت في الصحیفة مشیرا الى الموقع الذي سوف یقوم علیھ المعبر والمساحة التي 

 -أدناه:) 5( رقم الخارطة أنظرسوف یصادرھا من أراضي بلدة بیتونیا لھذا الغرض. 
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 والبیرة محافظة رام هللالمعابر اإلسرائیلیة في الحواجز و: توزیع )5رقم (خارطة ال
 
للس�یطرة عل�ى االراض�ي  یةوسیلة اس�رائیل -والبیرة  رام هللالمحمیات الطبیعیة في محافظة . 8

   الفلسطینیة
 

ص�ادرت اس�رائیل مس�احات شاس�عة م�ن  ،1967عقب احتالل اسرائیل لالراضي الفلسطینیة ف�ي الع�ام 
االراض��ي الفلس��طینیة تح��ت مس��مى "محمی��ة طبیعی��ة" أو "حدیق��ة وطنی��ة" م��ن خ��الل االم��ر العس��كري 

عل�ى الت�والي.  1970للع�ام  373واالمر العس�كري االس�رائیلي رق�م  1969للعام  363االسرائیلي رقم 
العالن عنھا محمی�ة طبیعی�ة وف�رض وقد استخدمت إسرائیل ھذه االوامر لمصادرة األرض من خالل ا

قیودا مشددة على البناء واستخدام األراضي في ھذه المناطق للمطالبة بحمایة البیئ�ة. اال أن اس�رائیل ل�م 
تلت��زم ب��القیود الت��ي فرض��تھا م��ن خ��الل االوام��ر العس��كریة الس��ابقة ال��ذكر ب��ل س��ارعت الس��تغالل ھ��ذه 

اس��ب ومص��الحھا االس��تعماریة الت��ي تمثل��ت حینھ��ا ببن��اء المحمی��ات الطبیعی��ة والح��دائق الوطنی��ة بم��ا یتن
المستوطنات وتوطین المستوطنین فیھا. وعل�ى ال�رغم م�ن أن�ھ م�ن المفت�رض أن تك�ون ھ�ذه المحمی�ات 
الطبیعی��ة لحمای��ة البیئ��ة، ف��ان الس��لطات االس��رائیلیة تعتب��ر االم��ر ج��زءا أساس��یا م��ن برن��امج مص��ادرة 

 األراضي الفلسطینیة.
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موقع�ا عل�ى انھ�ا محمی�ات طبیعی�ة ویبل�غ مجم�وع مس�احتھا  48بیة المحتل�ة ت�م تص�نیف في الضفة الغر
% 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 1995فاقی�ة أوس�لو الثانی�ة للع�ام بحسب ات

" و أ% من مساحة المحمیات الطبیعیة في الضفة الغربیة ف�ي المن�اطق المص�نفة "12واداریا. فیما تقع 
 "ب" حیث تخضع ھذه المناطق للسیطرة الفلسطینیة .  

 
كم  62.5(دونما  62,492صنف السلطات االسرائیلیة ما مساحتھ ت ،وفي محافظة رام هللا بشكل خاص

% من المساحة الكلیة للمحافظة) كمناطق محمیات 7.3من األراضي الفلسطینیة في المحافظة (مربع) 
بھدف السیطرة  وذلك حیث تمنع الفلسطینیین من البناء فیھا أو استغاللھا ألي غرض كان ،طبیعیة
مخططاتھا االستیطانیة في تلك المناطق بغض النظر كانت محمیة طبیعیة أم فیما تطلق العنان ل ،علیھا

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

أصحابھا بعدم الدخول الیھا أو العمل فیھا من خالل أوامر عسكریة. كما وتجدر  االراضي وتھدید
االشارة الى انھ یمكن اعادة تصنیف المناطق التي تعلنھا اسرائیل على انھا "مناطق امنیة" الى 

اذا قامت اسرائیل بتصنیف منطقة معینة في  ،محمیات طبیعیة بموافقة وزیر الدفاع االسرائیلي. فمثال
فانھ باإلمكان اعادة تصنیف  ،فة الغربیة المحتلة على انھا "منطقة أمنیة" تحت أي ظرف معینالض

وذلك حتى تمنع اسرائیل وصول الفلسطینیین الى ھذه المنطقة   ھذه المنطقة الى محمیة طبیعیة
 وبالتالي مصادرتھا.

 
یوضح فیھ أن اسرائیل أقامت   3قد نشرت تقریر 2007وكانت حركة السالم االسرائیلیة في العام 

العدید من المستوطنات االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة في مناطق كانت اصال مصنفة محمیات 
منھا مستوطنة ھار حوما على محمیة جبل أبو غنیم في  ،طبیعیة من قبلھا (الحكومة االسرائیلیة)

نیة كانت اسرائیل قد صنفتھا عقب ومستوطنة ریخیس شعفاط على أراضي فلسطیمحافظة بیت لحم 
 على أنھا محمیات طبیعیة.  1967احتاللھا لالراضي الفلسطینیة في العام 

 
نشرت صحیفة ھاارتس ، ي السابع والعشرین من شھر حزیرانوبالتحدید ف ،2013وفي العام 

اإلدارة المدنیة غیر الالئق لرئیس الاإلسرائیلیة على موقعھا اإللكتروني وثیقة تؤكد بان السلوك 
ساھم في توسیع مستوطنة بیت أرییھ الواقعة إلى الغرب من مدینة رام هللا  ،"موتي ألموز" ،اإلسرائیلیة

، حیث تم تأكید (كما یطلق علیھا االسرائیلیون) على حساب أراضي المحمیة الطبیعیة "نحال شیلو"
ئیلیة في ردھا على اإللتماس المقدم الوثیقة المنشورة على صفحة ھاارتس من المحكمة العلیا اإلسرا

إلیھا من قبل المستوطنین اإلسرائیلیین القاطنین في مستوطنة بیت أرییھ بشأن ھذه المسألة. وتجدر 
اإلشارة الى ان الحدیث عن توسیع مستوطنة بیت أرییھ بدء الترویج لھ في نھایة التسعینیات ولكن لم 

، ولكن المخطط لم یدخل حیز التنفیذ ألنھ على مر 2000یحصل على الموافقة االولیة إال في العام 

3 Construction of Settlements and Outposts on Nature Reserves in West Bank, Dror Etkes and Hagit Ofran  
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السنوات خضع للعدید من التعدیالت وفي النھایة تمت الموافقة علیھ من قبل اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة 
  .2012في العام 

 
فان حدود المحمیة الطبیعیة "نحال شیلو" ال تتطابق مع الحدود  ،وبالرجوع للمخطط المصادق علیھ

األصلیة للمحمیة الطبیعة، بحیث تم إقرار ببناء عددا من الوحدات االستیطانیة داخل حدود المحمیة 
الطبیعیة، األمر الذي خلق صراع ومشكلة بین اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة والمستوطنین اإلسرائیلیین 

ن التي تسنھا لصالح االمر الذي یظھر تالعب اسرائیل بالقوانی ،القاطنین في مستوطنة "بیت أرییھ"
 مطامعھا االستعماریة في المنطقة.  

 
  مصادرة االراضي الفلسطینیة في محافظة رام هللا والبیرة بذریعة "أراضي دولة". 9
 

جمدت اسرائیل من عملیات تس�جیل األراض�ي  ،وعقب احتاللھا لالراضي الفلسطینیة ،1968في العام 
للفلس��طینیین المكتمل��ة  غی��ری��ة المحتل��ة وألغ��ت التس��جیالت الفلس��طینیة ف��ي جمی��ع أراض��ي الض��فة الغرب

وأُعطیت االدارة المدنیة االسرائیلیة السلطة التنفیذیة والتشریعیة واالداریة الكاملة للتصرف باألراضي 
قام�ت االدارة  ،كعملیات تس�جیل االراض�ي وح�ق التص�رف بھ�ا. وب�دورھا 1967التي احتلتھا بعد عام 

االسرائیلیة بتسجیل الجزء االكب�ر م�ن االراض�ي الفلس�طینیة تح�ت وص�ایة م�ا یع�رف 'بح�ارس  المدنیة
أمالك الغائبین اإلسرائیلي' وأجازت لھ االستیالء عل�ى أی�ة أراض�ي واإلع�الن عنھ�ا كأراض�ي دول�ة أو 

ف�ي  أراضي غائبین وتحویل ملكیتھا أو استخدامھا ألفراد أو جماعات أو شركات خاصة اسرائیلیة. أم�ا
حال قیام اصحاب األراض الفلسطینیة باالعتراض على ق�رار ح�ارس أم�الك الغ�ائبین اإلس�رائیلي ف�ان 

م��ن ق��انون أم��الك  175باإلض��افة إل��ى فق��رة  584 األخی��ر یس��تعین ب��القرار العس��كري اإلس��رائیلي رق��م
أی�ة أراض�ي  والذي یجیز للجھاز العسكري اإلس�رائیلي الس�یطرة عل�ى 1950الغائبین اإلسرائیلي للعام 

كیل�ومتر  191.5دونم�ا ( 191,518فق�د خض�ع م�ا مس�احتھ  ،و بن�اء عل�ى م�ا س�بق وتحت أیة ظ�روف.
% م��ن المس��احة الكلی��ة للمحافظ��ة) ال��ى 22.4( رام هللامرب��ع) م��ن االراض��ي الفلس��طینیة ف��ي محافظ��ة 

 -:)7الجدول رقم (تصنیف ما یسمى "بأراضي الدولة االسرائیلیة" موزعة كاالتي: 
 
 

 والبیرة في محافظة رام هللا أراضي الدولة): تصنیف 7الجدول رقم (
النسبة المئویة من المساحة المساحة المساحة  تصنیف االراضي

منح السلطة العسكریة االسرائیلیة حق السیطرة على أراضي الغائبین و تحدید كلمة  1967للعام  58قرار عسكري قرار  4
و یمنح السلطة العسكریة اإلسرائیلیة حق  1967عد حرب العام غائبین بالشخص الذي ترك إسرائیل قبیل و خالل أو ب

   االحتفاظ بتلك األراضي حتى لو أن ذلك تم بطریق الخطأ و نتیجة سوء تقدیر (بأنها هجرت على سبیل المثال).
 
فرد أو جهة : أي تداوالت تمت بحسن نیة بین حارس أمالك الغائبین و أي 17فقرة , 1950قانون أمالك الغائبین للعام   5

فیما یتعلق بنقل صالحیات قانونیة ألراضي تبین الحقًا بأنها ال تنضوي تحت أمالك غائبین تعتبر قائمة و تبقى التداوالت 
 ساریة المفعول حتى لو تبین الحقُا أن األراضي المنقولة ال تنطبق علیها قانون الغائبین.
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(كیلومتر  (بالدونم)
 مربع)

الكلیة لالراضي المصنفة 
 اراضي دولة" (%)ب"

 46.6 89.2 89,209 أراضي مسجلة
أراضي شملھا المسح (غیر 

 مسجلة)
58,581 58.6 30.6 

 22.8 43.7 43,729 أراضي معلنة "أراضي دولة" 
 100 22.4 19,1519 المجموع

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

وخالل عقود االحتالل اإلسرائیلي للمناطق الفلسطینیة أصبحت نوای�ا إس�رائیل تج�اه األراض�ي المحتل�ة 
واضحة حیث أن إسرائیل ل�م تعن�ى أب�داً بحی�ازة أم�الك الغ�ائبین بم�ا یتماش�ى وق�وانین االنتف�اع المق�ررة 

وذل�ك بع�د ان أص�بح ح�ارس أم�الك  556 تحدی�داً البن�د ،ضمن قوانین الحرب كم�ا ف�ي (ق�وانین الھ�اي)
راض��ي الغ��ائبین ال��ذي عینت��ھ إس��رائیل یق��وم وبش��كل غی��ر ق��انوني بنق��ل ص��الحیات اس��تغالل تل��ك األ

الموضوعة تحت وصایتھ إلى أطراف ثالثة ذات غیر عالق�ة وبش�كل نھ�ائي أي بمعن�ى آخ�ر نق�ل ملكی�ة 
األراضي. ویتماشى ما یقوم بھ حارس أمالك الغائبین م�ن تص�رفات غی�ر قانونی�ة ب�أمالك الغ�ائبین م�ع 

س��رائیلي المخطط��ات االس��تیطانیة لالس��تحواذ عل��ى المن��اطق الواقع��ة تح��ت س��یطرة ج��یش االح��تالل اإل
  .لتعزیز بناء المستوطنات االسرائیلیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة

 والبیرةفي محافظة رام هللا االسرائیلیة  خططات اإلستیطانیةالمُ . 10
 

تعتبر المستوطنات االسرائیلیة ركناً أساسیاً من أركان سیاسة التھوید التي تنتھجھا دولة االحتالل 
فعقب احتاللھا للضفة الغربیة (بما فیھا القدس الشرقیة)  ،الفلسطینیة المحتلة االسرائیلي في االراضي

على االرض في سبیل  باشرت إسرائیل بفرض سیاسة االمر الواقع  ،1967وقطاع غزة في العام 
بغض  ،ان الحكومات االسرائیلیة المتعاقبة تعزیز سیطرتھا على االراضي الفلسطینیة المحتلة. كما

بناء وتوسیع المستوطنات االسرائیلیة التي أُنشأت  على شجعت ،تماءاتھا السیاسیةالنظر عن ان
وتوسعت على حساب االراضي الفلسطینیة التي تم مصادرتھا بذرائع وحجج واھیة. فیما یلي عرض 

 والبیرة لبعض المخططات االستیطانیة االسرائیلیة في محافظة رام هللا
 

  األولویة الوطنیة في إسرائیل مناطق •
 

, , السلطة العسكریة المتاحة على األراضي المحتلة1907/ 18كتوبر ) أ IVالقوانین و األعراف (الھاي , قوانین الحرب  6
: ستكون الدولة المحتلة بمثابة جھة إداریة و منتفعة من المباني العامة و العقارات و األراضي و الغابات و المناطق 55بند 

 الزراعیة في األراضي المحتلة التي تخص الدولة التي تم احتاللھا.
المحتلة المحافظة على كافة الممتلكات و غیرھا للدولة التي احتلتھا و إدارتھا بما یتناسب و قوانین یجب على الدولة 

 االنتفاع.
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صادقت حكومة اإلحتالل اإلسرائیلي في جلستھا المنعقدة في التاسع والعشرین من شھر كانون الثاني 
، والذي یضم 'مناطق ذات أولویة وطنیة' على مشروع إستیطاني جدید تحت عنوان 2012من العام 

یتم منحھا للمناطق المستھدفة والمعنیة في بدوره سلسلة من الفوائد و المخصصات المالیة التي سوف 
المشروع. ووفقاً لخارطة المشروع للمناطق ذات 'االولویة الوطنیة'، فان المناطق التي تبنتھا الحكومة 

مستوطنة إسرائیلیة اقیمت بشكل غیر قانوني على اراضي  89منھا  ،تجمعا 557اإلسرائیلیة تضم 
المالیة التي اقرھا المجلس الحكومي اإلسرائیلي المصغر  لمخصصات والمنحوشملت االضفة الغربیة. 

دعم وتوفیر ال دعم للموظفینو ضمانات و فوائد ضریبیة للصناعة( الزراعة و الصناعة قطاعات
المشاركة في تطویر البنى التحتیة للصناعة والمنشآت و األزمات  والمساندة للمصانع في الكوارث

الى تقدیم حوافز في مجال  باإلضافة) ھذه اعیة وتكالیف التطویرمنح مالیة لألبحاث الصنو الصناعیة
وض، وذلك االسكان وتشمل القروض المدعومة للشقق السكنیة (قروض تشطیب) ومكمالت القر

خففة، كمعیار العمر األدنى للحصول على قروض. (وزارة البناء و المُ  االستحقاقكجزء من معاییر 
% من 50إعانات مالیة لتكالیف التطویر وتشمل إعانات مالیة تغطي وایضا  اإلسكان اإلسرائیلیة).

. كذلك شملت مجاالت تكالیف التطویر للمتعھدین و المقاولین. (وزارة البناء واإلسكان اإلسرائیلیة)
خرى فیما األحوافز الفوائد واضافة ال اإلعفاء من العطاءات فیما یخص األراضياالولویة الوطنیة 
 م في المناطق المستھدفة. یخص مجال التعلی

 
منھا تقع داخل  13في الضفة الغربیة المحتلة، التي تم استھدافھا اإلسرائیلیة  ةالمستوطن 89بین من و

، معالیھ لبونا، ھشاھارعتیریت، نعالیھ، بیت ایل، دولیف، حالمیش، كوخاف وھي  ،محافظة رام هللا
تحتل ما مساحتھ  الثالث عشر، وتلمون. المستوطنات نحلئیل، نیلي، عوفرا، بساغوت، ریمونیم

  مستوطن إسرائیلي. 30,000من  ویقطنھا أكثر) ²كم  13.3( ادونم 13,315
 

 االسرائیلیةمستوطنة بیت ایل  توسیع •
 

، إیھود االسبق اإلسرائیلي االحتالل، قام وزیر 2013من العام  في الحادي عشر من شھر شباط 
وحدة  300وحدة إستیطانیة كجزء من خطة شاملة لبناء  90بإعطاء موافقتھ على بناء  ،باراك

إستیطانیة في مستوطنة بیت إیل الواقعة في الشمال من محافظة رام هللا. والجدیر ذكره أن الوحدات 
) 2012االستیطانیة السابقة الذكر كانت الحكومة االسرائیلیة قد وعدت ببنائھا العام الماضي (حزیران 

حیث سیتم تنفیذ بنائھا (عملیة البناء اإلستیطاني في بیت ایل) من قبل اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة 
كتعویض عن خطة اإلخالء التي نفذتھا الحكومة االسرائیلیة للبؤرة اإلستیطانیة الغیر شرعیة (جفعات 

 نیاھو قبل ثمانیة أشھر. بنیامین نت ،، والتي اعلن عنھا رئیس الوزراء االسرائیلي 7ھاأولبناه)
 

وتجدر اإلشارة إلى أنھ تم تصنیف البؤرة اإلستیطانیة 'جفعات ھاأولبناه' بأنھا بؤرة غیر شرعیة من 
ة للبؤرة (خمس قبل محكمة العدل العلیا اإلسرائیلیة، على أساس أن الثالثین وحدة اإلستیطانیة المكون

خارج الحدود اإلسرائیلیة من مستوطنة بیت إیل  1995جفعات ھاأولبناه: ھي بؤرة إستیطانیة غیر شرعیة، تم بناءھا عام  7
متر إلى الشرق من مستوطنة بیت إیل على إحدى التالل التي تدعى  200والي الغیر شرعیة. تقع ھذه البؤرة اإلستیطانیة ح

 الفلسطینیین من محافظة رام هللا. المواطنینبجبل أرطیس، والتي تعود ملكیتھا إلى 
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الفلسطینیین في قریة یبرود في  للمواطنینبعة على أراضي فلسطینیة خاصة تا ؤھاتم بنا  بنایات)
البؤرة اإلستیطانیة  2005،الصادر في العام  ،محافظة رام هللا. إضافة إلى ذلك، اعتبر تقریر ساسون

وأوصى التقریر بأنھ یجب تفكیك ھذه البؤرة اإلستیطانیة   8(جفعات ھاأولبناه) غیر شرعیة أیضا
ف. وكانت ساسون قد صرحت في تقریرھا بانھ 'لیس ھنالك والبؤر االخرى التي حملت ذات التصنی
التي  (تعد جفعات ھاأولبناه احدى ھذه البؤر االستیطانیة)  71فارق قانوني بین البؤر اإلستیطانیة ال

التي أنشئت ما بعد ھذا التاریخ،  24ال  والبؤر اإلستیطانیة 2001 من العام آذار شھر أنشئت قبل
فجمیعھا تعتبر غیر شرعیة. كما أنھ من المھم أن نؤكد انھ لیس كافیا إخالء ھذه البؤر اإلستیطانیة، إنما 
یجب وقف كافة اإلجراءات المتعلقة بالدعم والتمویل المالي من قبل الدولة لمثل ھذه البؤر اإلستیطانیة، 

على تطبیق القانون بشكل كامل، فھي ال تعد مسألة سیاسیة بقدر ما ھي فأساس ھذا التقریر ینطوي 
 . 9قانونیة، من أجل الضرورة لدولة تعتبر دیمقراطیة'

 
تحاول الحكومة اإلسرائیلیة اعادة بناء البؤرة اإلستیطانیة السابقة الذكر (جفعات  ،وعلى أرض الواقع

شرعیة أیضا من خالل إعطاء الضوء الغیر ا لتصبح داخل مستوطنة 'بیت إیل' ھاأولبناه) ونقلھ
وحدة إستیطانیة، وھذه سیاسة خبیثة تنتھجھا حكومة اإلحتالل اإلسرائیلي من أجل  90األخضر لبناء 

 غیرنیة على البؤرة اإلستیطانیة التالعب والتحایل على المجتمع الدولي إلضفاء الشرعیة القانو
ھا إلى االستیطانیة في الضفة الغربیة عن طریق ضمَ  شرعیة (جفعات ھاأولبناه) وغیرھا من البؤرال

 ة. یالمستوطنة والتي تعد أیضا غیر شرعیة بحسب القوانین واالعراف الدول
 

إن التوسع الجاري في مستوطنة بیت إیل كواحدة من المستوطنات الواقعة في منطقة الممرات 
طقة وخاصة أن مستوطنة ھذه المنلكي تفرض سیطرتھا على  اإلسرائیلیة، یمنح إسرائیل دافع ھام 

الوحیدة في تلك المنطقة وأن ھناك عددا من المستوطنات المتواجدة في المنطقة والتي  ستبیت ایل لی
تشكل أیضا أھمیة استراتیجیة بالنسبة للحكومة االسرائیلیة من حیث الموقع ونوع المستوطنة 

فان  ،نة بیت إیل. ومن ھذا المنطلقوالمستوطنین القاطنین فیھا مثل عوفرا، بیساغوت، ومستوط
اسرائیل تسعى إلى ضم أكبر عدد ممكن من المستوطنات والبؤر اإلستیطانیة إلى حدودھا الجدیدة التي 
تقوم برسمھا بصورة غیر قانونیة واحادیة الجانب في الضفة الغربیة خارج اطار جدار العزل 

التنازل أو التخلي عن ھذه المستوطنات في  العنصري ومنطقة العزل الشرقیة، بحیث لن یتوجب علیھا
فان إتباع سیاسة 'إضفاء الشرعیة على ، ظل إطار التوصل إلى حل نھائي مع الفلسطینیین. ولذلك

من قبل الحكومة   -االراضي بالرغم من عدم قانونیتھا  ھذه المستوطنات االسرائیلیة القائمة في
اإلسرائیلیة، یمنحھا فرصة أفضل كي تفرض واقعا وحقائق مریرة على األرض بحیث یجعل ذلك من 

 إنسحابھا من ھذه المستوطنات مستحیال في المستقبل. 
 

حسب تقریر ' ساسون' الذي یعتبر تقریر رسمي من قبل الحكومة اإلسرائیلیة، والذي تم إعداده من قبل الرئیس السابق  8
البؤرة اإلستیطانیة ھاأولبناه بأنھا   اعتبرت، 2005الجنائیة الدولیة (تالیا ساسون)، الصادر في آذار من العام  االدعاءائرة لد

 غیر شرعیة ویجب تفكیكھا.
 لقد تم الموافقة على تقریر ساسون من قبل الحكومة اإلسرائیلیة:   9
 http://www.haaretz.com/print-edition/news/gov-t-okays-sasson-report-panel-set-up-to-

implement-it-1.152983 
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 الى حدود اسرائیلمودیعین عیلیت  التجمع اإلستیطانيضم  •
 

حی�ث  والمفاوض�ات بعیدا عن المس�ار السیاس�ي ذ مخططاتھا بشكل منفردالى تنفی لطالما سعت إسرائیل
أنھا اعتبرت أن ما تقوم بھ من تنازالت في الضفة الغربیة و قطاع غزه المحتلین ھو بمثابة تن�ازل ع�ن 
حقوقھا الشرعیة في فلسطین التاریخیة وقد انتھج�ت إس�رائیل بالفع�ل خط�وات أحادی�ة الجان�ب من�ذ ب�دء 

حیث عمدت إلى إحداث تغییرات جغرافی�ة عل�ى ارض  1993لیة السلمیة مع الفلسطینیین في العام العم
الواقع خالفا لما تم االتفاق علیھ وذلك بأن ال یقوم أي من الطرفیین اإلس�رائیلي والفلس�طیني باتخ�اذ أی�ة 

ح�دود، المی�اه ، خطوات من شأنھا إحداث أي تغیی�ر ع�ن قض�ایا الح�ل ال�دائم ( الق�دس، المس�توطنات، ال
الالجئین) وھو تماما ك�ل م�ا قام�ت ب�ھ إس�رائیل حی�ث اس�تمرت بالبن�اء االس�تیطاني ف�ي الض�فة الغربی�ة 
والقدس وتعمدت إلى فرض حدود سیاسیة جدی�دة م�ن خ�الل ج�دار الع�زل والفص�ل العنص�ري باقتط�اع 

غربی�ة لتك�ون تح�ت مساحات شاسعة من أراضي الفلسطینیین وضم مصادر المیاه الجوفیة في الض�فة ال
سیطرتھا ، ھذا باإلضافة إلى نبذ حق الالجئین بالعودة إلى دیارھم. أما في ما یتعلق بانسحابھا األحادي 
الجانب من مستوطنات غزه فقد عمدت إسرائیل إلى سلوك ھذا النھج لتماثلھ بانسحابھا م�ن مس�توطنات 

ا تنفی��ذ خطتھ��ا االس��تراتیجیة بض��م عش��وائیة غی��ر ذات أھمی��ة ف��ي الض��فة الغربی��ة تس��تطیع م��ن خاللھ��
التجمعات االستیطانیة الكبیرة تحت سیطرتھا ضمن جدار العزل و الفصل العنصري، یكون في الوقت 

 ذاتھ تحت رضى دولي عن ما تقوم بھ إسرائیل من انسحابات حتى لو كانت أحادیة الجانب.
 

 یقضي بضم التجمعات 2005و كانت الحكومة اإلسرائیلیة قد طرحت مشروع قانون في  العام 
االستیطانیة الكبرى في الضفة الغربیة مثل تجمع مستوطنات "معالیھ ادومیم" و تجمع مستوطنات 
"اریئیل" وتجمع مستوطنات "جفعات زئیف" و تجمع مستوطنات "غوش عتصیون" وتجمع 

الستیطانیة مستوطنات "مودعین عیلیت" و ذلك من خالل ضم األراضي التي تقوم علیھا ھذه الكتل ا
قرار جید ألمنھا «الكبرى إلى إسرائیل داخل الجدار باعتبارھا جزءاً ال یتجزأ من دولة إسرائیل و 

كما صرح  »ومكانتھا السیاسیة واقتصادھا ودیموغرافیة الشعب الیھودي في "أراضي إسرائیل"
ج بوش في الحادي رئیس الوزراء اإلسرائیلي األسبق أرییل شارون عند لقائھ الرئیس األمریكي جور

 .2005عشر من شھر نیسان عام 
 

 مستوطنة إسرائیلیة 12یشمل غرب مدینة رام هللا وشمال جمع مستوطنات مودیعین عیلیت تیقع وھذا 
میكابیم وشیالت و متتیاھوولبید وكفار روت وھشمونائیم وكریات سیفر (مودیعین عیلیت)  وھي :

مساحة إجمالیة وتحتل ھذه المستوطنات وكندا بارك السیاحیة.  لسالمااحة وشعالفیم وو ھورون وفمیو
% من مجموع مساحة المستوطنات في 44.8 ،)مربعكم  15.7من األراضي ( ادونم 15,739

 قرى فلسطینیة غرب محافظة رام هللا ثمانیةمن  األراضيھذه  اقتطاعھذا وقد تم محافظة رام هللا. 
 المصباح ونعلین وبلعین ودیر قدیس.  خربثاوصفا و بیت سیراوبیت نوبا  وھي:

 اسرائیل تمنح مجالس المستوطنات االسرائیلیة السیطرة على المزید من االراضي •
 بما فیھا مناطق "ا" و"ب" الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة
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اإلسرائیلیة الیومیة في عددھا الصادر في یوم السابع والعشرین من  في تقریر نشرتھ صحیفة ھاأرتس
أشارت فیھ الصحیفة أن مساحة نفوذ المستوطنات االسرائیلیة في الضفة  2013شھر أیار من العام 

 538.3دونما ( 538,303لتصبح  2012) في العام ²كم 7.4دونًما (  7,372الغربیة المحتلة ازدادت
). واظھر التعدیل ²كم 531دونما ( 530,931بعدما كانت المساحة تبلغ  2012 ) مع نھایة العام²كم

القدس (أریج) بأن مساحة نفوذ المستوطنات تتخطى مساحة  –الذي أعده معھد األبحاث التطبیقیة 
للمستوطنات االسرائیلیة في االراضي  1991المخططات الھیكلیة اإلسرائیلیة الصادرة في العام 

).. وجاءت ھذه الزیادة بحسب ما أفادت ²كم 486.1دونما ( 486.137تلة والبالغة الفلسطینیة المح
تمنح في  2012الصحیفة من خالل أوامر عسكریة تم إصدارھا والمصادقة علیھا خالل العام 

مضمونھا مجالس المستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة السیطرة على أراضي فلسطینیة جدیدة 
المحتلة إضافة الى تلك التي تحتلھا الیوم (األراضي التي تقوم علیھا المستوطنات  في الضفة الغربیة

) وتلك التي تنضوي في إطار اطار المخططات الھیكلیة االسرائیلیة لتصبح ضمن حدود اإلسرائیلیة
 المستوطنات االسرائیلیة المستقبلیة.

 
 ،2018وحتى العام  1991اذا انھ ومنذ العام  ،فقط 2012والحقیقة أن ھذه الزیادة لم تقتصر على العام 

أصدرت سلطات اإلحتالل اإلسرائیلي العدید من األوامر العسكریة اإلسرائیلیة التي لم یتم اإلعالن 
عنھا بتاتا من الجھات االسرائیلیة المختصة والتي تصادر بمضمونھا المزید من األراضي الفلسطینیة 

حتى بلغت المساحة التي تأتي ضمن مناطق نفوذ  ،لذرائع الواھیةالمحتلة ألغراض أمنیة وغیرھا من ا
 44,794اي بزیادة مقدارھا  ،2018) مع نھایة العام ²كم 531دونما ( 530,931المستوطنات الى 

من قبل  1991) عن مساحة المخططات الھیكلیة االسرائیلیة الصادرة في العام ²كم 44.8دونما (
 سرائیلي والتابعة لوزارة الدفاع اإلسرائیلیة.     اإل لالحتاللاإلدارة المدنیة 

 
دونًما)  538,303% من منطقة نفوذ المستوطنات (والبالغة 1.19وتبین من التحلیل أیضا أن ما نسبتھ 

. وأیضا تبین أن ما نسبتھ 1995" بحسب اتفاقیة أوسلو الثانیة للعام أتقع ضمن المناطق المصنفة "
منطقة نفوذ المستوطنات تقع ضمن المناطق المصنفة "ب". فیما أن % من المساحة الكلیة ل1.86

% من مساحة نفوذ المستوطنات تقع ضمن المناطق 96.95المساحة المتبقیة والتي تشكل نسبة 
تلك التي تصنفھا اسرائیل على  ،المصنفة "ج". ومن بین المناطق التي تقع ضمن تصنیف مناطق "ج"

سكریة مغلقة ومناطق األلغام وجزء من المناطق المصنفة أنھا أراضي دولة وأیضا مناطق ع
 .  1995كمحمیات طبیعیة بحسب اتفاقیة أوسلو الثانیة للعام 

 
من أراضي محافظة رام  ادونم 43,000ا مساحتھ خضع مفقد  والبیرة، رام هللاوفیما یخص محافظة 

مناطق نفوذ الى تصنیف  ،من مساحة المحافظة االجمالیة %8ما نسبتھ  ،كم مربع) 43(  هللا
 لمحافظة رام هللا  % من المساحة الكلیة5اي ما نسبتھ  ،في الضفة الغربیة المحتلة المستوطنات

 . والبیرة
 

في  توسع المستوطنات االسرائیلیةمناطق  – سرائیلیةاال" اطالق النار"مناطق  •
 المستقبل
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نشرت صحیفة ھآرتس االسرائیلیة تقریرا على  ،2014في التاسع من شھر كانون أول من العام 
صفحتھا االلكترونیة بان االدارة المدنیة اإلسرائیلیة التابعة لوزارة جیش االحتالل االسرائیلي قامت 

ألف دونما في االراضي الفلسطینیة المحتلة والتي تم االعالن عنھا من  قِبل جیش  35بتخصیص 
لصالح التوسعات االستیطانیة المختلفة. وتقع  ،طق اطالق نار"االحتالل االسرائیلي في السابق "كمنا

ومناطق جنوب محافظة الخلیل بالقرب من  ،االراضي المستھدفة في منطقة االغوار الفلسطینیة
وفي وسط الضفة الغربیة المحتلة وبالتحدید في محافظة رام هللا لصالح  ،مستوطنة معون االسرائیلیة

و شمال غرب الضفة الغربیة المحتلة و في محافظة سلفیت لصالح  مستوطنات بیت ارییھ وعوفرا
 مستوطنات بیدوئیل والي زھاف. 

 
دونما  998,185وتبلغ مساحة االراضي المعلن عنھا "مناطق اطالق نار" في الضفة الغربیة المحتلة 

ة المناطق أي مساویة تقریبا لمساح ،% من المساحة االجمالیة للضفة الغربیة17.6وتشكل ما نسبتھ 
والتي تخضع  1995" في الضفة الغربیة المحتلة بحسب اتفاقیة أوسلو الثانیة للعام أالمصنفة "

% من تعداد سكان الضفة. وتجدر االشارة 70حیث یعیش  ،أمنیا واداریا ،للسیطرة الفلسطینیة الكاملة
ئیل لالراضي الى أن المناطق المستھدفة تم االعالن عنھا "أراضي دولة" عقب احتالل اسرا

وتم تحویلھا الحقا الستخدام الجیش االسرائیلي "كمناطق اطالق نار"  1967الفلسطینیة في العام 
عقب انطالق المفاوضات بین االسرائیلیین  ،ومناطق "تدریبات عسكریة" في أوائل السبعینات. ولكن

ھذه المناطق وبقیت لم تستغل سلطات االحتالل االسرائیلي  ،والفلسطینیین في أوائل التسعینات
 مھجورة لفترة طویلة من الزمن اال انھا بقیت تخضع للسیطرة االسرائیلیة.

 
عكف فریق التخطیط التابع لإلدارة المدنیة االسرائیلیة أو ما یطلق علیھ باسم  ،1999وفي العام 

اضي دولة" على تحدید وتأكید حدود المناطق التي تم االعالن عنھا على انھا "أر ،"الفریق االزرق"
ألف دونما من  260أكمل فریق التخطیط تحدید  ،باستخدام أسالیب تقنیة متقدمة. وحتى یومنا ھذا

 ألف دونما تقع ضمن المناطق المعلن عنھا "مناطق اطالق نار".  35االراضي الفلسطینیة، منھا 
 

 محافظة رام هللا دونما من االراضي الفلسطینیة في 219,505والجدیر بالذكر أن ما مجموع مساحتھ 
% من المساحة الكلیة 22ما نسبتھ  ،خضعت للتصنیفات االسرائیلیة كمناطق اطالق نار والبیرة

دونما. ویعیش في ھذه المناطق  998,185لمناطق اطالق النار في الضفة الغربیة المحتلة والبالغة  
مستوطنة اسرائیلیة تستھدفھا السلطات االسرائیلیة  13الى  باإلضافةتجمعا فلسطینیا ھذا  45

 بمخططات التوسع في المنطقة.
 

 ومنطقة العزل الشرقیة والبیرة محافظة رام هللا. 11
 

عندما أعلنت الحكومة االسرائیلیة عن خطة العزل االحادیة الجانب في شھر حزیران من العام 
التي  خرائطال، شملت بناء جدار على طول المنحدرات الشرقیة للضفة الغربیة. ومع ذلك ، فإن 2002

نیسان وافقت علیھا الحكومة اإلسرائیلیة وصدرت عن وزارة الدفاع االسرائیلیة كان اخرھا في شھر 
أظھرت ان مقاطع الجدار التي كان من المزمع أن یتم بنائھا من قریة المطلة في  ،2007من العام  

 حتى قریة العقبة قد تم الغاءھا.  ،الشمال الشرقي للضفة الغربیة ووصوال بالجنوب
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ى إل 2004وكان رئیس الوزراء اإلسرائیلي االسبق أرییل شارون قد صرح في شھر نیسان من العام 

حیث قال:  ،أنھ سیتم اإلبقاء على الجدار الشرقي من خالل منع الوصول إلى منطقة وادي االردن
ھنا و  ،"لیس من المرجح أن یتم بناء جدار في المستقبل القریب ما لم تكن ھناك ضرورات عسكریة

ستبقى  سوف نمنع وصول المواطنین الى المنطقة."  وأشار أیضا إلى أن "منطقة وادي األردن ،ھناك
تحت السیطرة اإلسرائیلیة حتى بعد التوصل الى تسویة مع الفلسطینیین، باعتبارھا منطقة امنیة 

 استراتیجیة".
 

و یقع الجزء الشرقي من محافظة رام هللا ضمن منطقة العزل الشرقیة في الضفة الغربیة. و تمتد ھذه 
المنحدرات الجنوبیة الشرقیة لقریة دیر المنطقة من المنحدرات الشرقیة لقریة المغیر الفلسطینیة إلى 

دبوان في المحافظة. وتغطي ھذه المنطقة ذات الكثافة السكانیة الشبھ معدومة مساحة إجمالیة قدرھا 
% من المساحة الكلیة للمحافظة. و یعود السبب في قلة عدد 21), ²كم 176.9دونما ( 176,964

ائیلیة غالبیة ھذه المناطق "أراضي عسكریة مغلقة السكان في تلك المناطق الى اعالن الحكومة االسر
. ووفقا لذلك، یحظر الجیش 1967أو محمیات طبیعیة عقب احتاللھا لالراضي الفلسطینیة في العام 

االمر الذي  ،اإلسرائیلي على الفلسطینیین البناء في ھذه المناطق واستخدام االراضي ألي غرض كان
 أصبح یتعذر الوصول إلیھا تماما.

 
 في محافظة رام هللا والبیرة "الممرات االسرائیلیةمنطقة ". 12

 
على أراضي الضفة الغربیة  2002عقب اعالن اسرائیل عن بناء جدار العزل العنصري في العام 

 60مستوطنة اسرائیلیة الى حدودھا باإلضافة الى  107المحتلة والتي من خاللھا سوف تضم اسرائیل 
وفرض سیطرتھا على المنطقة الشرقیة من الضفة الغربیة (منطقة غور االردن  ،بؤرة استیطانیة

مستوطنة  38والتي تشمل  ،والبحر المیت) (التي أصبحت تعرف الیوم بمنطقة العزل الشرقیة)
تحاول اسرائیل فرض سیطرتھا على المستوطنات االسرائیلیة الواقعة  ،بؤرة استیطانیة 32اسرائیلیة و

قبیل الوصول الى اتفاق تسویة مع الفلسطینیین في  ،ات االسرائیلیة حتى تتمكنفي منطقة الممر
من ضم اكبر عدد ممكن من المستوطنات والبؤر االستیطانیة الى حدودھا والتي بمجموعھا  ،المستقبل

% من التعداد السكاني 84(منطقة الممرات ومنطقة العزل الشرقیة والغربیة) تحوي ما یزید عن 
لتفاوض بعد ذلك على اخالء عدد ال یذكر من  ،االسرائیلیین في الضفة الغربیة للمستوطنین

متجاھلة  ،المستوطنات االسرائیلیة والمستوطنین بعد ان كانت قد نفذت مخططات العزل والسیطرة
 . االثر السلبي التي تفرضھ تلك المخططات على المجتمع الفلسطیني برمتھ

 
كم مربع)  163.7دونما ( 163,707یخضع ما مساحتھ  ،كل خاصوفي محافظة رام هللا والبیرة بش

% 19ما نسبتھ  ،من أراضي محافظة رام هللا لما تُعَرفھ اسرائیل على انھ منطقة "ممرات اسرائیلیة"
ویحتلھا عددا من المستوطنات الكبرى في محافظة رام هللا مثل  من اجمالي مساحة محافظة رام هللا

ش وتلمون ومعالیھ مخماس وعوفرا وبیساغوت ومیفو ھورون ونعالیھ مستوطنات بیت ایل وحالمی
 .  إلسرائیلوسیاسیة  ةاستراتیجیودولیف والتي بدورھا تشكل اھمیة 
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من خالل تكثیف البناء  ى منطقة الممرات االسرائیلیةوالحقیقة أن اسرائیل تسعى الى السیطرة عل
االستیطاني فیھا وذلك لخلق تواصل جغرافي بین المستوطنات االسرائیلیة المتواجدة في الشرق 
(منطقة غور االردن و تلك في الغرب (التي سوف یتم ضمھا إلسرائیل حال االنتھاء من بناء جدار 

% من مساحة الضفة 13تزاع . و یبدو ان المخططات االسرائیلیة ال تتوقف عند ان)العزل العنصري
 1664٪ ( 29الغربیة على طول االجزاء الغربیة منھا من خالل بناء جدار العزل العنصري، وعزل 

كم مربع) من الجھة الشرقیة للضفة الغربیة (منطقة غور االردن)، بل تتغلغل اكثر في المنطقة المتبقیة 
في نفس الوقت تحویل الضفة الغربیة  ،قتینمن الضفة الغربیة لتخلق تواصل جغرافي بین ھاتین المنط

الى معازل غیر متصلة جغرافیا وھي المعزل الشمالي ویشمل المحافظات الفلسطینیة االربع جنین 
جنوبي الذي الوالمعزل الوسط ویشمل محافظتي رام هللا وأریحا والمعزل  ،ونابلس وطولكرم وقلقیلیة

لشرقیة ، فان المخططات اإلسرائیلیة لم تدرجھا في أي یشمل محافظات بیت لحم والخلیل. أما القدس ا
 المعازل السابق ذكرھا اذ تتعامل معھا إسرائیل على انفراد ألسباب إقلیمیة وسیاسیة.من 

  
كما ان المستوطنات اإلسرائیلیة المتواجدة في منطقة الممرات االسرائیلیة ھي تلك المستوطنات التي 
تعتزم اسرائیل االبقاء علیھا لتقویض أي اتفاق للسالم مع الفلسطینیین. حتى وان كان إلسرائیل نیة 

لمستوطنات االسرائیلیة بإخالء المزید من المستوطنات في الضفة الغربیة المحتلة، إال أنھا لن تشمل ا
الواقعة في الممرات االسرائیلیة حیث أن ھذه الممرات تتیح إلسرائیل الفرصة للحفاظ على الوصول 

واحكام  ،) من جھة13000(السكان + 38إلى منطقة غور األردن حیث المستوطنات اإلسرائیلیة ال 
من جھة  "ھجوم"او  "تسلل" السیطرة على حدودھا مع االردن المعترف بھا دولیا ضد أي سیناریو

اخرى. كما انھ سوف یصبح للمستوطنین اإلسرائیلیین القاطنین في المستوطنات االسرائیلیة الواقعة 
إن وجود  ،في منطقة الممرات إمكانیة الوصول اآلمن والمباشر مع اسرائیل. و األھم من ذلك

وف یبقي المشروع االستعماري المستوطنات والبؤر االستیطانیة االسرائیلیة في ھذه الممرات س
االسرائیلي على قید الحیاة االمر الذي سوف یعمل على تقویض الطموح الفلسطیني لدولة فلسطینیة 
متصلة جغرافیا، دولة مستقلة خاصة بھم. والجدیر بالذكر أنھ خالل سنوات االحتالل االسرائیلي 

طقة الممرات االسرائیلیة ھذا باإلضافة مستوطنة اسرائیلیة في من 31تم بناء ، لألراضي الفلسطینیة
بؤرة استیطانیة التي من شأنھا ان تعزز من الوجود االسرائیلي في المنطقة  100الى اقامة ما یقارب 

 .والسیطرة علیھا حتى ال یتم التنازل عنھا في أي مفاوضات مستقبلیة مع الفلسطینیین
 

 والبیرة االلتفافیة االسرائیلیة في محافظة رام هللا الطرق. 13
 

(التي تم توقیعھ�ا ب�ین  1993أیلول  -بدأ مصطلح 'الطرق االلتفافیة' بالظھور مع مرحلة اتفاقیات أوسلو
منظم��ة التحری��ر الفلس��طینیة و اس��رائیل) لإلش��ارة إل��ى الط��رق الت��ي أقامھ��ا اإلس��رائیلیون ف��ي المن��اطق 

ھدف ربط المستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة بعضھا ب�بعض و تل�ك داخ�ل الفلسطینیة المحتلة ب
إس��رائیل.  من��ذ ذل��ك الح��ین, كثف��ت اس��رائیل م��ن جھودھ��ا لزی��ادة حج��م الط��رق االلتفافی��ة ف��ي األراض��ي 
الفلسطینیة المحتلة كجزء من سیاستھا لفرض حقائق على أرض الواق�ع والت�ي ف�ي النھای�ة س�وف ت�ؤثر 

مفاوض��ات م��ع الفلس��طینیین، بم��ا ف��ي ذل��ك إنش��اء دول��ة فلس��طینیة متص��لة جغرافی��ا و قابل��ة عل��ى نت��ائج ال
ش��بكة م��ن الط��رق االلتفافی��ة عل��ى  تمكن��ت اس��رائیل م�ن ش��ق ،52للحی�اة. و خ��الل س��نوات االح��تالل ال 
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لتس��ھیل تواص�ل المس�توطنات اإلس��رائیلیة وذل�ك كیل�ومتر  10190 اراض�ي محافظ�ة رام هللا بل�غ طولھ��ا
فق�د س�مح للفلس�طینیین  ،. ووفق�ا التفاقی�ات أوس�لورام هللاف�ي محافظ�ة مع بعضھا ال�بعض غیر القانونیة 

منع�ت  ،2000أیل�ول م�ن الع�ام  30باستخدام ھذه الطرق اال أنھ عقب اندالع االنتفاض�ة الثانی�ة بت�اریخ 
ن م�ن اس�تخدام ھ�ذه الط�رق تح�ت ذریع�ة "ال�دواعي األمنی�ة". سلطات االح�تالل االس�رائیلي الفلس�طینیی

والجدیر بالذكر أن إقامة الطرق االلتفافیة االسرائیلیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة عملت على كبح 
تنمیة المجتمعات المحلیة الفلسطینیة في الضفة الغربیة من خ�الل خل�ق واق�ع م�ن العوائ�ق ف�ي المن�اطق 

 المخصصة للتنمیة.
 

اسرائیل تطبق سیاسة : /ت88/06حالة دراسیة: االمر العسكري اإلسرائیلي رقم  •
 الفصل العنصري للطرق في الضفة الغربیة المحتلة

 
أھالي قرى عین  2014سلمت سلطات االحتالل االسرائیلي في العاشر من شھر كانون أول من العام 

/ت 88/06عریك وبیت عور الفوقا وبلدة بیتونیا في محافظة رام هللا أمرا عسكریا جدیدا یحمل رقم 
یلي في قائد قوات جیش االحتالل االسرائ ،"نیتسان ألون"وتعدیل حدود) وموقعا من  2(تمدید رقم 

الضفة الغربیة المحتلة, ویقضي بتمدید سریان مفعول مصادرة االراضي في التجمعات الفلسطینیة 
السابقة الذكر للمرة الثانیة على التوالي ألغراض أمنیة دون تخصیص. وتقع االراضي المستھدفة في 

  كل من بیت عور الفوقا وبیتونیا وعین عریك.
 

فان إسرائیل  ،القدس (أریج) لالمر العسكري والخرائط المرفقة –التطبیقیة وفي تحلیل لمعھد االبحاث 
ترید تمدید صالحیة سیطرتھا على األراضي في المنطقة المستھدفة حتى تستطیع استكمال تأھیل 

اال انھا أوال  ،الطریق البدیل في المنطقة التي تعده بذریعة تسھیل حركة الفلسطینیین في المنطقة
سیاسة الفصل العنصري بین الفلسطینیین واالسرائیلیین لحمایة حركة تنقل المستوطنین  تطبق ،وأخیرا

، وبالتالي تكون سلطات االحتالل اإلسرائیلي قد أعطت لنفسھا الغطاء والمبرر  443على الطریق رقم 
 ،ھانیین من حقھم من االستفادة منالقانوني للسیطرة على ھذه األراضي الفلسطینیة وحرمان الفلسطی

 فیما ضمنت مصالحھا االستیطانیة.
 

فقد توالت في  ،وھذه لیست بالمرة االولى التي تتخذ فیھا السلطات االسرائیلیة مثل ھذه االجراءات
االعوام الماضیة على اتباع مثل ھذه االسلوب (اصدار أوامر تمدید سریان وتعدیل حدود) في محاولة 

مستھدفة وذلك حتى تتمكن من تنفیذ مخططاتھا االستیطانیة منھا لتمدید فترة سیطرتھا على االراضي ال
فقد صدر  ،/ت)88/06في المنطقة المراد استھدافھا. وبالرجوع الى االمر العسكري السابق الذكر (

 578.99وكان یقضي بمصادرة  2008ھذا االمر العسكري ألول مرة في اواخر شھر شباط من العام 
عور الفوقا لشق ما وصفتھ اسرائیل آنذاك "بطریق الحیاة" لیصل  دونما من أراضي قرى بیتونیا وبیت

قرى بیت عور الفوقا وبیت عور التحتا والقرى المجاورة لھا في الجھة الغربیة ببلدة بیتونیا ومراكز 
في محاولة من السلطات االسرائیلیة بأن یستعیض الفلسطینیون عن استعمال  ،الحیاة في مدینة رام هللا

باستعمال ھذا الطریق الجدید الذي تقوم اسرائیل بتأھلیھ حتى  443تفافي االسرائیلي رقم الطریق االل

 2018وحدة نظم المعلومات الجغرافیة و االستشعار عن بعد, أریج   10
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 443یصبح طریقا بدیال للفلسطینیین في المستقبل وتحتفظ اسرائیل بالشارع االلتفافي االسرائیلي رقم 
 الستعمال المستوطنین والجیش فقط.

 
الحتالل اإلسرائیلي، فإنھا تقوم بتسلیم األمر ومثل أغلبیة األوامر العسكریة التي تصدرھا سلطات ا

ألصحاب الشأن بعد انقضاء الفترة القانونیة المنصوص علیھا في األمر لالعتراض علیھ لدى الدوائر 
تبدأ من تاریخ توقیع األمر العسكري. وتظھر  ،االسرائیلیة المعتمدة والتي غالبا تكون سبعة أیام

شھر تشرین  /ت أن االمر صدر في التاسع من88/06مر العسكري الخرائط االسرائیلیة المرفقة باأل
فلسطینیین عقب مرور اال أن السلطات االسرائیلیة سلمت االمر العسكري لل ،2014الثاني من العام 
ویأتي ذلك في اطار السیاسة االسرائیلیة الھادفة الى عدم إعطاء فرصة للفلسطینیین  ،شھر من صدوره

 عسكري االسرائیلي وبالتالي تعطیل اإلجراءات بحق الفلسطینیین.  لالعتراض على األمر ال
  

حلقة وصل حیویة بین مدینة رام هللا والعدید من القرى  443ویعتبر الشارع االلتفافي االسرائیلي رقم 
بیت  ،خربثا المصباح، بیت سیرا ،ب الغربي من المدینة مثل قرى صفاالفلسطینیة الواقعة الى الجنو

انیة في شھر و بیتونیا. وعقب اندالع االنتفاضة الفلسطینیة الث ،الطیرة نبیت عور الفوقا ،اعور التحت
شھدت تلك المنطقة أحداث عدة بین الفلسطینیین والمستوطنین القاطنین في  ،2000ایلول من العام 

لى إغالق االمر الذي دفع بسلطات االحتالل االسرائیلي ا ،طنات االسرائیلیة في تلك المنطقةالمستو
في وجھ الفلسطینیین مع السماح للمستوطنین باستخدامھ دون االخذ بعین االعتبار ما  443الشارع 

یشكلھ ھذا الشارع من رابط حیوي بین قرى غرب رام هللا والمدینة نفسھا والمعاناة التي سوف یتكبدھا 
القاطنین في القرى  اضطر الفلسطینیین ،یة االغالقالفلسطینیون جراء ھذا االغالق. وعقب عمل

دقیقة الى  45السابقة الذكر الى تحویل خط سیرھم الى طرق اخرى بدیلة وطویلة تستغرق ما بین 
وذلك للوصول الى أماكن عملھم وتجارتھم  443دقائق على الطریق  10ساعة تقریبا عوضا عن 

رائیلي بھذا االجراء واالماكن التعلیمیة والصحیة وغیرھا. في الوقت نفسھ ضمن جیش االحتالل االس
و الذي ھو جزء من سیاسة العزل التي  443االستخدام االسرائیلي المطلق للشارع االلتفافي رقم 

تنتھجھا الحكومة االسرائیلیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة وكشفتھا بشكل علني وواضح في شھر 
لفلسطینیین في الضفة الغربیة و تضمنت بناء شبكة من الطرق البدیلة ل 2004تشرین اول من العام 

موزعة بطریقة من شأنھا أن تفصل الضفة الغربیة إلى معازل غیر متواصلة جغرافیا في نفس الوقت, 
 االحتفاظ بالشوارع االلتفافیة االسرائیلیة لالستخدام االسرائیلي المطلق.

 
سبعة أعوام) بالرغم من مغلقا ألعوام عدة (تقریبا  443وبقي الشارع االلتفافي االسرائیلي رقم 

التماسات الفلسطینیین في المحاكم االسرائیلیة بھذا الصدد. وفي التاسع والعشرین من شھر كانون اول 
أمرت المحكمة العلیا االسرائیلیة جیش االحتالل االسرائیلي بالسماح للفلسطینیین  2009من العام 

ھلت المحكمة الجیش آنذاك فترة خمسة اشھر وأم ،443بالسفر على الشارع االلتفافي االسرائیلي رقم 
للتوصل الى وسیلة لضمان امن المستوطنین الذین یستخدمون ھذا الشارع مع السماح للفلسطینیین 
باستخدامھ أیضا. ومن الواضح ان الترتیبات االمنیة التي اتخذھا جیش االحتالل االسرائیلي منذ ذلك 

ون اذ توالت االوامر العسكریة االسرائیلیة لمصادرة الوقت وحتى یومنا ھذا دفع ثمنھ الفلسطینی
االراضي الفلسطینیة في تلك المنطقة إلیجاد طرق بدیلة للفلسطینیین حتى تضمن التزامھا بتوفیر االمن 

 .443والحمایة للمستوطنین, في ذات الوقت تضمن عدم استخدام الفلسطینیین للطریق الحیوي رقم 
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في الحرب الدائرة على األراضي الفلسطینیة بین المستوطنین اإلسرائیلیین وسلطات اإلحتالل 
اإلسرائیلي من جانب والفلسطینیین من جانب أخر، تقف سلطات االحتالل وعلى رأسھا السلطة 

ؤر القضائیة اإلسرائیلیة لتسھل للمستوطنین عملیة استیالئھم على األراضي الفلسطینیة، بھدف إقامة ب
استیطانیة جدیدة وتوسیع المستوطنات القائمة فعلیًا وبشكل غیر شرعي لفرض حقائق وأمر واقع على 
األرض یصعب تغیره في حال التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطینیین. وكما األعوام السابقة, فان 

االعوام اعتداءات المستوطنین التي طالت الفلسطینیین وممتلكاتھم تزایدت بشكل ملحوظ خالل 
وأصبحت تشكل خطًرا كبیًرا على جمیع نواحي الحیاة. وتجدر اإلشارة الى أن  االخیرة الماضیة

اعتداءات المستوطنین تحولت خالل العقد الماضي وعلى وجھ الخصوص, من اعتداءات شدیدة العنف 
ض حیاتھم والعدائیة تجاه السكان الفلسطینیین إلى ھجمات منظمة بغرض ترویع الفلسطینیین وتعری

األربعون لألراضي الفلسطینیة المحتلة, عمل الثمانیة و اإلسرائیلي االحتاللللخطر. وخالل أعوام 
, وبشكل غیر قانوني واحادي الجانب, على أكبر مساحة ممكنة من االستیالءالمستوطنون على 

مستوطنة  198 ألف مستوطن یقیمون الیوم في 800 یزید عناألراضي الفلسطینیة المحتلة لتوطین ما 
 بؤر استیطانیة في الضفة الغربیة المحتلة. 220و 
 

وتبقى ھجمات المستوطنین على الفلسطینیین وممتلكاتھم في األراضي الفلسطینیة المحتلة تشكل 
مصدر قلق رئیسي وخصوصا أن معظم الھجمات التي یرتكبھا المستوطنین تتم تحت مرأى ومسمع 

یتم تجاھلھا فیما بعد. وتجدر اإلشارة الى ان ھجمات المستوطنین  قوات جیش االحتالل اإلسرائیلي و
المتعمدة قد تصاعدت بشكل غیر متوقع على مدى العقد الماضي من حیث العدد والنوع وتمیزت 
بالعنف والعدائیة والكراھیة للفلسطینیین والعرب, وھدفت بمجملھا الى قلب حیاة الفلسطینیین رأسا 

الزراعیة واقتالع وحرق األشجار وتلویث الحقول الزراعیة وآبار المیاه.  على عقب وتدمیر األراضي
القدس (أریج) أن عنف المستوطنین ضد  –وتبین اإلحصاءات الصادرة عن معھد االبحاث التطبیقیة 

 2007حیث انھ منذ العام  ،فلسطینیة المحتلة آخذة باالرتفاعالفلسطینیین وممتلكاتھم في األراضي ال
طالت انتھاكات  م هللاعتداءا في محافظة را 200تم توثیق قرابة ال  ،2018نھایة العام وحتى  2013

مثل الكنائس والجوامع وحرق مقتنیاتھا والكتابات المسیئة  ،ستوطنین األماكن الدینیة المقدسةالم
دون فأن المستوطنین اإلسرائیلیین یستم ،اإلسالم على جدرانھا. ومن دون شكوالمعادیة للمسیحیة و

شجاعتھم والدعم والتحفیز إلطالق ھجماتھم ضد الفلسطینیین من الحكومة االسرائیلیة وجیش اإلحتالل 
اإلسرائیلي اللذان یبذالن كل الجھد لحمایة المستوطنین وتوفیر غطاء قانوني لھجماتھم التي تُنفذ في 

 . جمیع محافظات الضفة الغربیة
 

 محافظة رام هللا والبیرةاالوامر العسكریة االسرائیلیة في . 15
 

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

37   
 



 ]الوضع الجیوسیاسي في محافظة رام هللا[ 2018 
 
األوامر العسكریة لشرعنة أعمالھا  إلى 1967احتاللھا للضفة الغربیة و قطاع غزة في العام 

االستیطانیة باستخدام مبرراتھا الشھیرة "االغراض العسكریة" و"الضرورات االمنیة" النتھاك 
القوانین االنسانیة الدولیة و قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن. وفي أعقاب توقیع اتفاقیة أوسلو في 

سكریة لمصادرة مساحات شاسعة من االراضي ، أصدرت إسرائیل االف األوامر الع1993العام 
الفلسطینیة لألغراض العسكریة المختلفة وذلك لتعزیز سیطرتھا على األراضي بدءا من بناء 

د العسكریة وغیرھا من المستوطنات وتوسیع المستوطنات القائمة وشق الطرق االلتفافیة واقامة القواع
العنصري. ففي محافظة رام هللا، أصدر جیش  ھذا باإلضافة الى بناء جدار العزل ،االنتھاكات

االحتالل اإلسرائیلي مئات األوامر العسكریة لتنفیذ مخططاتھ االستیطانیة، و كثیر من ھذه االوامر لم 
 -:)8( الجدول رقمتكن متاحة للعامة، ولكن تلك المتوفرة حتى ھذا الیوم تظھر في 

 
 الصادرة في محافظة رام هللا والبیرة): األوامر العسكریة اإلسرائیلیة 8الجدول رقم (

 نوع األمر العسكري عدد األوامر العسكریة
 ووقف عملھدم  74

173 
 شملت أمالك دولة ومصادرة لبناء

جدار العزل العنصري 
 ولالستخدامات العسكریة

 مصادرة أراضي

 المجموع 247
 المصدر: قاعدة بیانات االوامر العسكریة االسرائیلیة

 2018، القدس (أریج) –بحاث التطبیقیة التابعة لمعھد اال 
 
 
 لخصمُ 
 

ج�دار  ف�ي بن�اء ،م�ن جان�ب واح�دو ، الدولي ، فإن إسرائیل ماضیة  واالستنكار على الرغم من الشجب
. ف��إذا  رام هللالفص��ل العنص��ري ؛ وع��زل ومص��ادرة مس��احات واس��عة م��ن األراض��ي الفلس��طینیة ف��ي 

استمر ھذا الوضع، فإن التجمعات الفلسطینیة ف�ي محافظ�ة رام هللا س�یتم احاطتھ�ا بمجموع�ة معق�دة م�ن 
التي م�ن ش�أنھا القض�اء عل�ى أي إمكانی�ة مس�تقبلیة للمجتم�ع  اإللتفافیة الجدران والمستوطنات و الطرق

 الفلسطیني لتوسیع وبالتالي یشكل خطرا على التنمیة المستدامة.
 

( أریج) یؤكد على حتمیة أن توافق إسرائیل عل�ى الش�رعیة والق�وانین  -ألبحاث التطبیقیة القدس معھد ا
و القرارات الدولیة لألمم المتحدة؛ ویش�دد عل�ى ض�رورة محاس�بة إس�رائیل عل�ى أفعالھ�ا ف�ي األراض�ي 

دة المجتم��ع الفلس�طینیة المحتل��ة ؛و ی�دعو إل��ى ع��دم الالمب�االة وقت��ا ط�ویال  عل��ى ع��دم  إس�رائیل ع��ن إرا
الدولي ألنھاء و بالتالي جعل اسرائیل تتفق مع قرارات االمم المتحدة بما في ذلك : ق�رار مجل�س األم�ن 

) الذي یدعو ' حكومة وشعب إسرائیل إلى الوقف على أس�اس عاج�ل ، ف�ي إنش�اء والبن�اء 1979( 452
ا الق�دس، " ق�رار مجل�س ، بم�ا فیھ�1967وتخطیط المستوطنات في األراضي العربیة المحتلة منذ ع�ام 

) "الذي  یحدد أن سیاسة وممارسات إسرائیل في إقامة المستوطنات في األراضي  1979( 446األمن 
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لیس ل�دیھا القانونی�ة ص�حة و تش�كل عقب�ة خطی�رة  1967الفلسطینیة والعربیة األخرى المحتلة منذ عام 
 أمام تحقیق سالم شامل و عادل و دائم في الشرق األوسط ".
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