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٪ من  3.6(  2كم 203.7، وتبلغ مساحتھا المحتلة محافظة سلفیت في الجزء الشمالي من الضفة الغربیةتقع 

تجمع   20نسمة موزعین على  75,444یقطن محافظة سلفیت الیوم إجمالي مساحة الضفة الغربیة المحتلة). 

 ).2017فلسطیني (الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني, 

 أوسلو یةإطار اتفاقمحافظة سلفیت في . 2

 

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

عقد مؤتمر مدرید للسالم على أساس مبدأ  ،1991وللمطالبة بحل عادل ودائم للقضیة الفلسطینیة. و في العام 

التي تدعو إلى انسحاب إسرائیل الكامل  338و  242"األرض مقابل السالم" وتطبیق قرارات مجلس األمن 

. وعقدت عدة جوالت من المفاوضات بین الجانبین اإلسرائیلي 1967من المناطق التي احتلتھا في العام 

كد فیھا على ضرورة وقف االستیطان باعتباره العنصر الرئیسي الذي والفلسطیني كان الجانب الفلسطیني یؤ

 یقف حجر عثرة أمام تقدم المفاوضات. 

 

وفي العاصمة النرویجیة أوسلو جرت مفاوضات بین منظمة التحریر الفلسطینیة والحكومة اإلسرائیلیة من 

, وتبع ذلك 1993أیلول عام  13ئ في اجل التوصل إلى سالم عادل ودائم، وانتھت بتوقیع اتفاقیة إعالن المباد

توقیع اتفاقیة المرحلة االنتقالیة التي تضمنت انسحاب الجیش اإلسرائیلي من أجزاء من قطاع غزة وأریحا. 

بحیث یتم في نھایتھا حل العقبات  1999وقد حددت المرحلة االنتقالیة بخمس سنوات على أن تنتھي في أیار 

) 1994ات والالجئین والمیاه و القدس. فنتج عن اتفاقیة أوسلو األولى (أیار الرئیسیة مثل الحدود و المستوطن

% من مساحة قطاع غزة ومساحة محدودة من محافظة 70انسحاب قوات االحتالل اإلسرائیلیة من حوالي 

 أریحا. 

 

ت للمجلس تضمنت إجراء انتخاباف 1995أیلول عام  28أما اتفاقیة أوسلو الثانیة والتي تم توقیعھا بتاریخ 

ولة التشریعي الفلسطیني ووضعت جدوال زمنیا النسحاب القوات اإلسرائیلیة من المناطق الفلسطینیة المأھ

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

 

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

 من األجزاء الرئیسیة للمدن الكبیرة في الضفة الغربیة. 
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في   منطقة ب وتشكل معظم المناطق الفلسطینیة المأھولة من البلدیات والقرى وبعض المخیمات •

السیطرة كامل الشؤون المدنیة أما  إدارةالسلطة الوطنیة الفلسطینیة  سلم. و تالضفة الغربیة

 االمنیة فبقیت على حالھا تحت سیطرة االحتالل االسرائیلي. 

منطقتي أ و ب وإلسرائیل كامل  ما تبقى من مساحة الضفة الغربیة و خارج اما منطقة ج وھي •

جمیع المستوطنات اإلسرائیلیة ومعظم  وتضم فیھاالسیطرة على ھذه المنطقة أمنیا و اداریا 

 ریفیة المأھولة بشكل محدود. الاألراضي الفلسطینیة غیر المأھولة أو المناطق 

 

كم مربع) كمنطقة "أ"، في حین تم  15.8دونما ( 15,808تم تصنیف ما مساحتھ  ،سلفیتوفي محافظة 

من  ما تبقىمنطقة "ب"، فیما خضع ك سلفیتمن أراضي محافظة كم مربع)  35دونما ( 35,107تصنیف 

 )1(الجدول رقم  . أنظركم مربع) الى تصنیف منطقة "ج" 152.8دونما (  152,792محافظة الأراضي 

 أدناه:

المرحلة  -سیاسیة لمحافظة سلفیت وفقا التفاقیة أوسلوالتقسیمات الجیو :1جدولال

 )1995االنتقالیة (

 المنطقة (دونم)المساحة  %

 منطقة (أ) 15,808 7.8

 منطقة (ب) 35,107 17.2

 منطقة (ج) 152,792 75

 المجموع 203,707 100

  2018أریج،-وحدة نظم المعلومات الجغرافیة المصدر:

 

یعیشون في المناطق المصنفة "أ" و "ب"  سلفیتمن السكان في محافظة  % 90والجدیر بالذكر أن ما یقارب 

كیلومتر مربع), في حین یعیش  52.9من مساحة المحافظة الكلیة (% 25والتي تشكل مساحتھا اإلجمالیة 

من مساحة المحافظة كیلومتر مربع)  152.8(% 75"ج" و التي تشكل المنطقة المصنفة في  المتبقینالسكان 

التي تشكل الزراعیة والمساحات المفتوحة ومناطق التنمیة المستقبلیة و الكلیة حیث الجزء األكبر من األراضي

التقسیمات الجیوسیاسیة في محافظة  توضح 1الخارطة رقم  .مصدر دخل رئیسي للفلسطینیین في المحافظة

 . سلفیت
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 )1995(المرحلة االنتقالیة  –: التقسیمات الجیوسیاسیة في محافظة سلفیت وفقا التفاقیة أوسلو1 خارطة

 في محافظة سلفیتاالسرائیلیة البؤر االستیطانیة و المستوطنات. 3

 

مستوطنة  198قامت اسرائیل ببناء  ،1967عقب االحتالل االسرائیلي لالراضي الفلسطینیة في العام 

وتحتل ھذه على أراضي محافظة سلفیت. مستوطنة إسرائیلیة  24منھا  ،اسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة

 ،% من المساحة الكلیة لمحافظة سلفیت 9.2 ،)²كم  18.9دونما ( 18,890المستوطنات الیوم ما مساحتھ 

  )2( رقمالجدول أنظر )، 2018 ،(قاعدة بیانات أریجمستوطن اسرائیلي.   51,000 ویقطنھا ما یزید عن

 :أدناه

 

 سلفیت: قائمة بالمستوطنات اإلسرائیلیة في محافظة 2الجدول رقم 

 المساحة (دونم) تاریخ اإلنشاء اسم المستوطنة الرقم
 عدد المستوطنین 

)2018( 
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 690 299 1982 الي زھاف 1

 19544 4791 1978 أریئیل 2

3 
أریئیل المنطقة 

 الصناعیة
 غیر معروف 1742 

 1513 642 1981 برقان 4

5 
برقان المنطقة 

 الصناعیة
 غیر معروف 1398 1981

 غیر معروف 176 1989 یسرائیلبنوت اوروت  6

 540 278 1999 بروخین 7

 4140 1515 1977 إلكانا 8

 3229 839 1981 عمانوئیل 9

 813 546 1985 افرایم عیتس 10

 غیر معروف 761 1985 جینوت شمرون 11

 970 317 1982 ھار الى زھاف 12

13 
بیدوئیل المنطقة 

 الصناعیة
 غیر معروف 246 1991

 7494 688 1978 شمرونكارني  14

 1070 651 1980 كفار تفوح 15

 878 79 1980 معالي شمرون 16

 غیر معروف 711 1986 مازور عتیقا 17

 455 705 1986 نوفیم 18

 1264 599 1984 بیدوئیل 19

 744 370 1982 كریات نیتافیم 20

 1395 641 1991 ریفافا 21

 223 59 1991 ریخالیم 22
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 5001 176 1982 شعار تكفاه 23

 1463 661 1981 یاكیر 24

 51,426 18,890 -- المجموع

 2018أریج،  -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة

 

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

اضافیة للمستوطنات االسرائیلیة  اتمساح تخصیص ھذا المخطط تضمنكانت مقامة في ذلك الوقت، حیث 

للمستوطنات االسرائیلیة بالتوسع في  یتیح ھذا المخططالمقامة على اراضي الضفة الغربیة المحتلة، حیث 

باإلضافة الى اشتمال  المستقبل ضمن مخطط موضوع ومصادق علیھ من قبل سلطات االحتالل االسرائیلیة.

، شملت 1991سعیة للمستوطنات االسرائیلیة التي كانت مقامة الى العام المخطط الھیكلي على مساحة تو

 24ایضا على مساحة اضافیة لمستوطنات مستقبلیة.  وفي محافظة سلفیت تم وضع مخطط ھیكلي ل 

مع ، دونم  39,309مستوطنة اسرائیلیة، بحیث تصل مساحة المخطط الھیكلي لھذه المستوطنات مجتمعة 

 من مساحة محافظة سلفیت.  دونم 18,890 االسرائیلیة تحتل  تمستوطناالعلم بان ال

 

استیطاني في  وقعم 13 ببناء 2018 و 1996 األعوامما بین  الممتدة قامت إسرائیل في الفترة ،فضال عن ذلك

لمستوطنات جدیدة عادة ما تبدأ  اهنوالمحافظة والتي باتت تعرف فیما بعد بالبؤر االستیطانیة وھي عبارة عن 

بإقامة كرفانات متنقلة على الموقع الذي یتم االستیالء علیھ من قبل المستوطنین. وتوضع ھذه الكرفانات بشكل 

البنیة التحتیة االجتماعیة والخدماتیة  تناسق معتوزیع مو ، ولكن ضمن مخطط عمراني منظم ولیس عشوائیا

تتفرع من المستوطنة األم و على بعد امیال منھا عدة مواقع أیضا  ھذا ویلیة. فیھا. مما یفضح النوایا اإلسرائ

یتم االستیالء علیھا من قبل المستوطنین وتنشأ علیھا بؤر استیطانیة او مستوطنات جدیدة. والجدیر بالذكر أن 

دعوة"  من یتھاحیث كانت بدا، وباء البؤر االستیطانیة االسرائیلیة قد اخذ أبعادا مختلفة منذ ذلك الحین

شارونیة" للمستوطنین الیھود لالستیالء على التالل و المرتفعات الفلسطینیة للحیلولة دون تسلیمھا 

للفلسطینیین الحقا في إطار تسویة مستقبلیة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة لم تمنح 

لوجودھا  ولوجستي رغم من ذلك بتوفیر غطاء امنيفقد قامت بال ،تلك الظاھرة أي غطاء قانوني بالظاھر

شارون زمام الحكم وأطلق العنان لھذه  ئیلحین تولى أر 2001وعلى وجھ التحدید بعد العام  ،واستمرارھا

األمر الذي لم یشكل مفاجأة في حینھا وخاصة أن المذكور قد أصدر نداءاً للمستوطنین اإلسرائیلیین في  ،البؤر

تولى وزارة الزراعة اإلسرائیلیة أبان حكم بنیامین نتنیاھو، دعا فیھ المستوطنین الحتالل  حینما ،1998العام 
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األمر الذي أدى إلى  ،تالل الضفة الغربیة حتى ال تخسرھا إسرائیل لصالح الفلسطینیین خالل المفاوضات

أیضا على مساعدة  ارتفاع ملحوظ في عدد تلك البؤر في المناطق الفلسطینیة. كما دأب الجیش اإلسرائیلي

ھؤالء المستوطنین اإلسرائیلیین في االنتقال واالستقرار في تلك المواقع بل و تامین الحمایة لھم و مدھم بالبنیة 

البؤر االستیطانیة  التي تم تأسیسھا في محافظة یبین  2 رقم الجدول التحتیة األساسیة لضمان بقائھم فیھا.

التي توضح توزیع المستوطنات والبؤر االستیطانیة في   2رقم  الخارطة و 3الجدول  (أنظر سلفیت .

 محافظة سلفیت)

 : البؤر االستیطانیة اإلسرائیلیة المقامة على أراضي محافظة سلفیت3جدول ال

 فترة اإلنشاء المستوطنة األم األقرب اسم البؤرة االستیطانیة الرقم

 2001كانون الثاني  یاكیر مزرعة یائیر 1

 2002كانون الثاني  مرونمعالي ش نوب معالي شومرون)ج( المیتان 2

 2002كانون الثاني  ریخالیم نوفي نیھاما 3

 1999كانون الثاني  لكاناإ میغین دان 4

 1999كانون الثاني  برقان بروخین 5

 2001كانون الثاني  كفار تفوح غرب تفوح 6

 2002_تشرین الثاني 2001شباط كفار تفوح تفوح ب 7

 2003_حزیران2002 عمانوئیل جنوب عمانوئیل 8

 غیر معروف برقان معالیھ اسرائیل 9

 2003حزیران  -2002 نوفیم غرب نوفیم 10

 2004آب  -2004كانون الثاني  نیریا نیریا شمال غرب  11

 2004آب  -2004كانون الثاني  أریئیل المنطقة الصناعیة غرب اریئیل المنطقة الصناعیة 12

 2003كانون الثاني  بروخین شاھارات 13

 2018أریج،  -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة
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 سلفیت محافظة داخل وحول اإلسرائیلیة الطرق االلتفافیة. 4

 

منظمة التحریر توقیع اتفاقیة أوسلو بین اسرائیل وإال بعد  االستخدامحیز الطرق االلتفافیة" مصطلح "لم یدخل 

 اإلسرائیلي والمستوطنینجیش لالستخدام اإشارة إلى الطرق المخصصة ، وھو 1993عام الفي  ةالفلسطینی

على نحو یتجاوز ، المنتشرة على االراضي الفلسطینیة المحتلة القاطنین في المستوطنات والبؤر االستیطانیة

منذ ذلك الحین، كثفت ف. إعادة انتشار الجیش اإلسرائیليمن اجل  معات المحلیة الفلسطینیةجتلمدن والا

إسرائیل من جھودھا لزیادة عدد الطرق االلتفافیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة كجزء من سیاستھا لفرض 

على نتائج المفاوضات مع الفلسطینیین، بما في ذلك تأثیرھا  التأثیرحقائق على أرض الواقع؛ والتي في النھایة 

 
 : توزیع المستوطنات والبؤر االستیطانیة في محافظة سلفیت 2خارطة رقم 
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یذكر ھنا بان شبكة الطرق االلتفافیة  دولة فلسطینیة متواصلة جغرافیا وقابلة للحیاة. قامةإ إمكانیة سلبا على

 كبیرة من مناطق "أ" و أجزاءالى  باإلضافةتخترق في معظمھا االراضي المصنفة "ج" في الضفة الغربیة، 

 . "ب"

 

االستیطاني اإلسرائیلي الذي أطلقتھ الحكومة اإلسرائیلیة عقب احتالل الضفة الغربیة  المشروعوباإلضافة إلى 

، تبنت الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة مفھوم الفصل على أساس إنشاء شبكة من 1967وقطاع غزة في العام 

ین ھذه الطرق تعمل على تسھیل بناء المستوطنات اإلسرائیلیة وحركة المستوطنین اإلسرائیلیین ب

اي االراضي الفلسطینیة المحتلة عام  المستوطنات في األراضي الفلسطینیة المحتلة وتلك التي داخل إسرائیل

1948. 

 

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

درة األراضي الفلسطینیة، وھو إجراء ثبتت فاعلیتھ في لمصا حسب إعتقادھم)ب"المبرر" (للجیش اإلسرائیلي 

الماضي، عندما كان الجیش اإلسرائیلي یعلن مصادرة مساحات واسعة من األراضي الفلسطینیة تحت ذریعة 

"االحتیاجات األمنیة" إلقامة قاعدة عسكریة، والتي تتحول فیما بعد إلى سیطرة المستوطنین اإلسرائیلیین 

ون بتحویلھا إلى منطقة عمرانیة (مستوطنة) للعیش فیھا. وبالنسبة إلسرائیل، كان ھذا ھو الذین بدورھم یقوم

المنفذ الوحید لاللتفاف على القانون الدولي، الذي یعتبر أن مصادرة األراضي ألي غرض آخر غیر 

لدور االستخدام العسكري یعتبر "انتھاك فاضح" للقوانین واألعراف الدولیة. كما عززت إسرائیل من ا

العسكري للمستوطنات اإلسرائیلیة والطرق االلتفافیة، وسمحت بدورھا للجیش بمصادرة األراضي 

إسرائیل أیضا  تذرعتالفلسطینیة الخاصة في األراضي المحتلة لبناء المستوطنات والطرق االلتفافیة؛ كما 

سكان المحلیین الفلسطینیین بان الطرق التي تقوم بشقھا في األراضي الفلسطینیة سوف تعود بالنفع على ال

 !الذین سوف یسمح لھم بالسفر علیھا

 

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

تسھم إسھاما كبیرا في تحفیز اإلسرائیلیین على العیش في المستوطنات، وتدفعھم أیضا على اتخاذ زمام 

من قبل جیش المبادرة لبناء المزید من الطرق على عاتقھم، والتي في وقت الحق یتم اعتمادھا وتبنیھا 

االحتالل اإلسرائیلي لیلقي ظالال من الشرعیة على ھذه الطرق. ففي الوقت الذي تشكل فیھ الطرق االلتفافیة 

حلقة وصل بین المستوطنات اإلسرائیلیة بعضھا ببعض في األراضي الفلسطینیة المحتلة، تعمل الطرق 
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ة في الضفة الغربیة، من خالل خلق عوائق في االلتفافیة أیضا على كبح تنمیة المجتمعات المحلیة الفلسطینی

ناھیك عن القضاء على التواصل الجغرافي بین المدن والتجمعات الفلسطینیة  المناطق المخصصة للتنمیة

 .ببعضھا البعض

 

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

االلتفافیة باستثناء األوقات التي یعلن فیھا جیش االحتالل اإلسرائیلي حالة "االستنفار األمني" حیث یمنع جنود 

االحتالل المواطنین الفلسطینیین من استخدام ھذه الطرق، أو یتم إخضاعھم إلى تفتیش امني مكثف قد یدوم 

، أصبح استخدام الفلسطینیین لھذه الطرق 2000م ولكن عقب اندالع االنتفاضة الثانیة في العا لساعات طویلة.

إال إذا كان بحوزتھم تصاریح خاصة صادرة عن اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة تسمح لھم بالسفر شبھ معدوم، 

على تلك الطرق. وفي وقت الحق، أصبح الجیش اإلسرائیلي یطلق على الطرق االلتفافیة التي ال یسمح 

 !ھذه الطرق خالیة من الفلسطینیین "، بمعنى أنمعقمة/نقیھھا "طرق للفلسطینیین باستخدامھا بأن

 

ما طرق قائمة أو وھي إ، في محافظة سلفیت الطرق االلتفافیة""مسمى تندرج تحت  كیلومترا 52حالیا ھناك 

طرق مخطط إلقامتھا، والتي بدورھا تمتثل للبرنامج االستیطاني اإلسرائیلي الذي یھدف إلى ربط ھذه 

(الخط  1949المستوطنات بعضھا ببعض ومع المستوطنات اإلسرائیلیة داخل إسرائیل {وراء خط الھدنة لعام 

شبكة  الجزء االھم من األخضر ) }، وتسھیل حركة مرور المستوطنین. ویمنع الفلسطینیون حالیا من استخدام

ل اإلسرائیلي على مداخل ھذه الطرق الطرق االلتفافیة من خالل الحواجز العسكریة التي یقیمھا جنود االحتال

، والخنادق، واألسالك الشائكة، والبوابات الحدیدیة ویأتي كل ذلك تحت ذریعة اإلسمنتیةوالتي تتمثل بالكتل 

 األغراض العسكریة و/ أو الضرورات األمنیة. 

 

 محافظة سلفیت أوصالاالسرائیلیة تقطع  والعوائق الحواجز. 5

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

مستوطنة في  24باإلضافة الى بناء المستوطنات االسرائیلیة، والتي یصل عددھا الى فالممارسات العنصریة، 

ر العزل العنصري الذي یلتھم بؤر استیطانیة)، وتشیید جدا 13محافظة سلفیت، والبؤر االستیطانیة (

بوضع  اإلسرائیلیةاالراضي الفلسطینیة لصالح المشاریع التوسعیة االستیطانیة، قامت سلطات االحتالل 

حركة تنقل الفلسطینیین بین مدن وقرى محافظة سلفیت، وبین محافظة سلفیت والمحافظات  أمامالعوائق 

عسكریة االسرائیلیة، التي یتم وضعھما على مختلف الطرق االخرى. وتتمثل ھذه العوائق بعدد من الحواجز ال



January 1, 2018 ]الوضع الجیوسیاسي في محافظة سلفیت[ 
 

الفلسطینیة، مما یزید من صعوبة حركة تنقل الفلسطینیین، مما یؤثر سلبا على وصول الطالب الى مدارسھم 

وجامعاتھم، والموظفین، تجار ومزارعین الى اماكن عملھم. وبحسب احصائیات معھد االبحاث التطبیقیة 

) الذي یوضح 6حاجز أو عائق اسرائیلي، أنظر الجدول رقم ( 21في محافظة سلفیت اریج، یوجد  -القدس

 -عدد وطبیعة الحواجز أو العوائق االسرائیلیة الموجودة في محافظة سلفیت:

: العوائق/ الحواجز االسرائیلیة على اراضي محافظة سلفیت6جدول رقم   
 العدد نوع العائق/حاجز العسكري

 2 حاجز
 2 حاجز مؤقت
 1 سواتر ترابیة

 2 حاجز/ عائق اسمنتي
 14 بوابة حدیدیة

 21 المجموع
2018 ،أریج -وحدة نظم المعلومات الجغرافیة  

 

 
 راضي محافظة سلفیتأالطرق االلتفافیة والحواجز العسكریة المنتشرة على  :) 3خارطة رقم (
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 اإلسرائیلیة في محافظة سلفیت نتھاكاتالا. 6

 

عقب االحتالل اإلسرائیلي للض�فة الغربی�ة وقط�اع  النشاطات االستیطانیة اإلسرائیلیة في محافظة سلفیت بدأت

بناء المستوطنات اإلسرائیلیة ت�تم بش�كل غی�ر ق�انوني م�ن والتي تتمثل في ھذه النشاطات  .1967في عام  غزة

تق��وض ف��ي نھای��ة المط��اف الوج��ود  ان، واالح��تاللتعزی��ز وج��ود  اعل��ى األرض م��ن ش��أنھوق��ائع  ایج��اداج��ل 

إل��ى البح��ر األب��یض  ألردنا تمت��د م��ن نھ��رإس��رائیلیة  أغلبی��ة ایج��ادو، ف��ي أراض��یھم، واس��تدامتھم الفلس��طیني

 .المتوسط

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

تدمیر منھا في األراضي الفلسطینیة المحتلة،  لعسكريالمتعلقة باالحتالل ا من أنشطتھا السلطات اإلسرائیلیة

الزراعة الفلسطینیة، ومصادرة األراضي، وھدم المنازل الفلسطینیة، وتوسیع المستوطنات، وإقامة البؤر 

یبین  على حریة الفلسطینیین في التنقل.مشددة ، وفرض قیود االلتفافیةوانشاء الطرق االستیطانیة، وتوسیع 

 -:2018-2000ما بین  األعوامخالل  ات اإلسرائیلیة في محافظة سلفیتبعض االنتھاك )7(الجدول 

 

 2000: االنتھاكات اإلسرائیلیة في محافظة سلفیت في الفترة الواقعة ما بین العام 7رقم  جدول

 2018وعام 

 المنازل المخطرة بالھدم
المنازل 

 المھدمة

األشجار 

 المقتلعة/المدمرة

األراضي المصادرة 

 (دونم)
 العام

0 0 200 1020 2000 

7 0 2115 265 2001 

0 3 30 0 2002 

3 3 1100 40 2003 

4 8 400 106 2004 

7 1 1660 16 2005 

3 6 0 64 2006 
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36 2 100 405 2007 

21 0 0 0 2008 

22 0 0 1049 2009 

31 1 1035 614 2010 

24 4 2517 1523 2011 

13 19 786 2241 2012 

0 1 40 23 2013 

0 0 1121 200 2014 

2 1 810 18 2015 

10 0 510 1398 2016 

34 3 168 70 2017 

0 0 389 60 2018 

 المجموع 9112 12981 52 217

 2018أریج،  -وحدة مراقبة االستیطانلمصدر:ا

 

 في محافظة سلفیت اإلسرائیلیینانتھاكات المستوطنین  7

 

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

المستوطنین االسرائیلیین الذین یقطنون في  ا یغض النظر عن ما تقوم بھ قطعانفأنھ ایضبشكل عام، 

 بیة. المستوطنات االسرائیلیة غیر الشرعیة المنتشرة على أراضي الضفة الغر

 

 ةبؤر 13الى  باإلضافةغیر شرعیة  إسرائیلیةمستوطنة  24 المقام على أراضیھافي محافظة سلفیت، وف

استیطانیة، یقومون المستوطنون الذین یقطنون في ھذه المستوطنات االسرائیلیة باالعتداء على الفلسطینیین 

وممتلكاتھم، واقتالع االشجار، وانشاء البؤر االستیطانیة، وتجریف االراضي ومصادرتھا. حیث رصدت 

ما یصل  2018الى العام  2013ام أریج منذ الع -وحدة مراقبة االستیطان في معھد االبحاث التطبیقیة القدس

االخیرة، اآلونة من منطقة الى اخرى، ولكن لوحظ في  اختلفتو اتھذه االعتداء تتنوعاعتداء.  208الى 
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، بتجریف اراضي ومناطق اثریة فلسطینیة، وبحمایة جیش االحتالل االسرائیليیام المستوطنین االسرائیلیین ق

  . وكفر الدیك بشكل خاص وسرقة حجارة اثریة من بلدتي دیر بلوط

 ل العنصري اإلسرائیلي عزمحافظة سلفیت وخطة جدار ال. 8

"جدار فاصل" یعمل على  فصل  إلقامة عن مخطط  الحكومة اإلسرائیلیة علنت، أ2002تموز شھر في 

 ) عن اراضي الضفة الغربیة المحتلة، وذلك من خالل1948"اسرائیل" (المناطق الفلسطینیة المحتلة عام 

جدار ھذا ما یعرف باسم " من الضفة الغربیة المحتلة.  ةبیعلى طول التضاریس الغر عازلةإنشاء منطقة 

، الشمال الى الجنوب بي من الضفة الغربیة المحتلة من " والذي یمتد على طول الجزء الغريالعنصر عزلال

، المیاه الجوفیة)(غنیة بالموارد الطبیعیة وھي اراضي ، من االراضي یغطي مساحات واسعة وھامة بحیث

مما  التجمعات الفلسطینیة في كنتونات عزلكما یقوم ب، ى األراضي الزراعیة األكثر خصوبةعل یستوليو

بناء جدار العزل العنصري إلسرائیل  یتیحكما  ،ى و المدن الفلسطینیةیقوض التواصل الجغرافي بین القر

في االراضي الفلسطینیة المحتلة، وتسیرھا لخدمة المستوطنین االسرائیلیین،  عیةالسیطرة على الموارد الطبی

مخطط جدار العزل العنصري یقوم بااللتفاف حول عدد من المستوطنات االسرائیلیة غیر الشرعیة،  نكما أ

یتم لخلق ما یطلق علیھ الیوم اسم "التجمعات االستیطانیة".  ومن الجدیر ذكره بان جدار العزل العنصري، 

 على شكل مكعبات اسمنتیة عالیة الطول.   ةعلى شكل سیاج أمني، والثانی ى: االول ه بطریقتین ؤبنا

 

المقام علیھا جدار العزل العنصري، یتم تحدید شكل وطریقة بناء جدار العزل وبحسب طبیعة المنطقة 

علم بان لھ تأثیر أكثر الع في المناطق الزراعیة أو المناطق المفتوحة یتم وضع سیاج أمني، مف العنصري،

متر (عرض)، حیث  100-40سلبي على االرض من قواطع اسمنتیة وذلك ألنھ یأخذ مساحة تتراوح من  

یتكون السیاج االمني من اسالك شائكة ویتم انشاء طرق محاذیة للسیاج وعلى الجانب الغربي منھ، باإلضافة 

ج االمني العازل، فضال عن االسالك الشائكة المكھربة الى كامیرات المراقبة التي توضع على امتداد السیا

متر. أما في المناطق االخرى، أي المناطق التي فیھا كثافة  5-4التي یتم وضعھا علیھ ویصل ارتفاعھا من 

)، فیتكون الجدار من قواطع 1949سكانیة فلسطینیة عالیة، أو تقع على مقربة من الخط االخضر (خط الھدنة 

  متر. 250متر مع اقامة ابراج عسكریة اسرائیلیة كل  12-8من  اتفاعھاسمنتیة یصل ار

 

نشر على موقع  ذيالعنصري اإلسرائیلي وال عزلجدار المسار تعدیل لقد أظھر أحدث وفي محافظة سلفیت، 

على  كیلومترا 94أن الجدار یمتد على طول . 2007في شھر نیسان من العام وزارة الدفاع اإلسرائیلیة 
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كما في حالة  تجمعات فلسطینیة أخرىعزل یتجمعا فلسطینیا و 16یمر من خالل و محافظة سلفیتاراضي 

ل لعزقرى كفر الدیك ورافات ودیر بلوط والتي تقع خلف الجدار. تجدر اإلشارة إلى أن مسار جدار ا

راضي دونم من األ 71,293عزل ی) مستوطنة إسرائیلیة و24(من أصل  21یلتف حول العنصري اإلسرائیلي 

وضع جدار الفصل  )8(  رقم. ویبین الجدول % من المساحة الكلیة لمحافظة سلفیت)35( الفلسطینیة

 -:نصري اإلسرائیلي في محافظة سلفیتالع

 

ل العنصري االسرائیلي حول محافظة عز: مراحل بناء جدار ال8جدول 

 سلفیت

 طول الجدار (كم) ل العنصريعزمراحل بناء جدار ال

 27 (سیاج أمني) جدار قائم

 65 جدار مخطط لھ

 2 جدار قید االنشاء

 94 المجموع

 2018أریج، -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة

 

) ²كم  71.3دونم ( 71,293ل العنصري في محافظة سلفیت، سوف یتم عزل عزعند االنتھاء من بناء جدار ال

م القرى وتعطیل الحیاة في معظ % من المساحة الكلیة لمحافظة سلفیت) 35أراضي محافظة سلفیت (من 

 أنحیث خلف جدار العزل العنصري،  التي ستنعزل ، وبشكل خاص تلك القرى الفلسطینیة في المحافظة

جدار العزل الواقعة على الجانب الغربي من مخطط القاطنین في تلك التجمعات  ،المواطنین الفلسطینیین

من صعوبة في التنقل من والى مدنھم وقراھم، كما سیعانون من صعوبة الوصول الى سیعانون ، العنصري

اراضیھم المعزولة خلف جدار العزل العنصري، وھذه الصعوبات مجتمعة، ستؤثر على مصادر رزق العدید 

والصحیة والتعلیمیة والخدمات من نقص في الخدمات االجتماعیة  نمن العائالت الفلسطینیة، كما سیعانو

 االخرى التي توفرھا البلدیات والمجالس المحلیة.  

 

 لعزل، یبین تصنیفات استعماالت األراضي/ والغطاء النباتي لألراضي المعزولة خلف جدار ا9الجدول رقم 

 -:العنصري في محافظة سلفیت
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المعزولة خلف  : تصنیف استعماالت االراضي والغطاء النباتي لألراضي9جدول رقم 

 ل العنصري في محافظة سلفیتعزجدار ال

 تصنیف استعماالت االراضي والغطاء النباتي المساحة (دونم)

 أراض زراعیة  19,987

 مناطق تجاریة وصناعیة 280

 غابات  5,945

 مناطق مفتوحة 26,709

 مستوطنات إسرائیلیة 17,555

 مناطق عمرانیة فلسطینیة 83

 استیطانیةبؤر  94

 قواعد عسكریة اسرائیلیة 34

 منطقة الجدار 606

 المجموع الكلي 71,293

 2018أریج،  -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة

 

القادرین على إثبات  الفلسطینیین یقتصر فقط على المزارعینف ما الدخول الى االراضي الزراعیة المعزولةأ

ملكیة األرض لدى اإلدارة المدنیة االسرائیلیة، وان اصحاب االراضي المدرجة اسمائھم فقط في سندات ملكیة 

العائلة) یمكنھم الحصول على تصاریح خاصة للدخول ألراضیھم المعزولة، في  االكبر سنااالرض (عادة 

قط، بینما یبقى المزارعون الفلسطینیون غیر قادرین على والتي عادة ما یتم اصدارھا في المواسم الزراعیة ف

الدخول الى أراضیھم باقي أیام السنة. ومن ھنا یجد أصحاب االراضي صعوبة كبیرة في إدارة األراضي 

او ادخال عمال  لصادرة ال تشمل المعدات الزراعیةالمزروعة خلف الجدار، خصوصا وان التصاریح ا

 -:التي توضح وضع جدار العزل العنصري في محافظة سلفیت) 4( انظر الخارطة رقم للمساعدة.
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 : توضح وضع جدار العزل العنصري في محافظة سلفیت4الخارطة رقم 

 

 

 اآلثار السلبیة المترتبة على بناء جدار الفصل العنصري في محافظة سلفیت 8.1

 

االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة في كان لبناء جدار الفصل العنصري أثر سلبي مدمر على القطاعات 

 التجمعات الفلسطینیة في محافظة سلفیت.

 اآلثار السیاسیة

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

 لمحافظة سلفیت.

٪ من مساحة المحافظة 35لعزاخالل التوازن الجغرافي في محافظة سلفیت وذلك من خالل  •

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

 فصل محافظة سلفیت عن باقي محافظات الضفة الغربیة المحتلة. •
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 اآلثار االقتصادیة

 سیتسبب جدار الفصل العنصري بأضرار بالغة للقطاع الزراعي الفلسطیني والمزارعین •

 الفلسطینیین، نتیجة مصادرة األراضي والقیود المفروضة على حركتي التنقل والتسویق.

 ستحافظ إسرائیل على سیطرتھا الكاملة على التجارة الفلسطینیة والسیاحة.  •

 ارتفاع مستویات البطالة والفقر.  •

 ارتفاع أسعار األراضي، وتناقص فرص االستثمار. •

 الفلسطینیین الذین فقدوا مصادر رزقھم.زیادة الھجرة القسریة بین  •

 

 اآلثار السلبیة على الحیاة االجتماعیة والعائلیة

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

 واالستفادة من الخدمات الصحیة والتعلیمیة  واالجتماعیة.

طینیة، وزیادة في صعوبة المواصالت من وإلى المناطق تشدید القیود على  حركة التنقل الفلس •

 المعزولة. 

سیعمل الجدار على قطع اواصر التواصل االجتماعي بین المواطنین الفلسطینیین القاطنین في  •

 المناطق  المعزولة وأولئك الذین یعیشون في المناطق داخل الجدار.

سع، االمر الذي سیؤدي الى زیادة الكثافة سیعمل الجدار على تقلیص األراضي المتاحة للبناء والتو •

 السكانیة في المناطق الفلسطینیة.

معازل  جزر و سیعمل جدار الفصل العنصري على وضع العدید من المدن والقرى الفلسطینیة في •

 منفصلة جغرافیا.

 اآلثار السلبیة على البیئة الفلسطینیة

 معالجة میاه الصرف الصحي.تراجع حجم المساحة المخصصة لمكبات النفایات، ومواقع  •

تراجع حجم المساحة المخصصة للمحمیات الطبیعة والغابات والمراعي، والمساحات المفتوحة  •

 واالستجمام.

 فقدان المناطق الرعویة، وزیادة التصحر.  •

تدمیر الحیاة البریة وتشرید الحیوانات بأنواعھا المختلفة من بیئتھا الطبیعیة، ال سیما خالل مواسم  •

 ة.الھجر
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 عزل العدید من المواقع األثریة والتاریخیة الفلسطینیة خلف الجدار. •

فقدان المساحة المفتوحة، االمر الذي یشكل تھدیدا على استدامة المناطق الحضریة والریفیة،  •

 والموارد الطبیعیة والتنوع الحیوي.

 

 جدار الفصل العنصري والقانون الدولي 8.2

 

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

واالثار  شرعیة جدار الفصل العنصري الذي قامت اسرائیل ببنائھ على امتداد االراضي الفلسطینیة المحتلة

لذي اقامتھ اسرائیل في االراضي بان الجدار االقانونیة المترتبة على بنائھ. وجاء في الرأي االستشاري 

للعام  عدة اطر قانونیة دولیة، بما في ذلك اتفاقیة جنیف الرابعةالفلسطینیة المحتلة غیر قانوني بموجب 

یستوجب ازالتھ  حقوق اإلنسان، وعلیھ ومواثیق الھاي، باإلضافة إلى مختلف معاھدات وأنظمة، 1949

وال ترتكز على  غیر قانونیة وغیر منطقیة، وتفكیكھ، وبان االدعاءات التي قدمتھا اسرائیل لتبریر بناء الجدار

 ). 2004اي اساس قانوني، (محكمة العدل الدولیة، 

 

قوق القوانین اإلنسانیة والدولیة لح وقواعد من مبادئ جدار الفصل العنصري اإلسرائیلي ینتھك العدیدإن 

في حریة التنقل، والحق في ، والحق بما في ذلك الحق في تقریر المصیراإلنسان والقوانین المتحضرة ؛ 

، والحق في التعلیم، والحق في مستوى معیشي مالئم و الوصول والحق في العالج والخدمات الصحیة، العمل

 إلى األماكن المقدسة.

 

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

، فانھ 2004الفلسطینیون نتیجة الوضع السیاسي الراھن. ووفقا لقرار محكمة العدل الدولیة الصادر في العام 

ال یمكن استخدام مصطلح 'مخاوف أمنیة' كمبرر النتھاك ھذا الحق ومبادئ قانونیة دولیة أخرى، حیث ترى 

ولیة] "أن إسرائیل ال یمكن أن تعتمد على حق الدفاع عن النفس، أو حالة الضرورة [محكمة العدل الد

القصوى للحیلولة دون شرعیة بناء الجدار، ولذلك ترى المحكمة، أن بناء الجدار والنظام المرتبط بھ، 

 یتعارض مع القانون الدولي".
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جمی�ع اتفاقی�ات الس�الم الموقع�ة ب�ین لوواض�حة وأخیرا، فان بناء جدار الفصل العنصري ھو مخالف�ة ص�ریحة 

ال یج��وز ألي ط��رف اإلس��رائیلیین والفلس��طینیین، وخ��رق  التفاقی��ة أوس��لو االنتقالی��ة الت��ي ت��نص عل��ى ان��ھ " 

الش��روع أو اتخ��اذ أی��ة خط��وة م��ن ش��أنھا تغیی��ر الوض��ع الق��ائم ف��ي الض��فة الغربی��ة وقط��اع غ��زة حت��ى انتظ��ار 

 ).1995والثالثین من اتفاقیة أوسلو عام  لمادة الحادیةمفاوضات الوضع الدائم " (ا

 

 مصادرة االراضي الفلسطینیة تحت ذریعة "اراضي دولة" . 9

 

، عم��دت س��لطات 1967ة الغربی��ة بم��ا فیھ��ا مدین��ة الق��دس ع��ام بع��د االح��تالل االس��رائیلیة لقط��اع غ��زة والض��ف

االحتالل االسرائیلیة ال�ى ترس�یخ وجودھ�ا عل�ى االراض�ي الفلس�طینیة المحتل�ة، بش�تى الوس�ائل الط�رق. والن 

السیطرة عل�ى اكب�ر ق�در ممك�ن م�ن االراض�ي الفلس�طینیة ف�ي الض�فة الغربی�ة، قام�ت  األسمى یتمثل فيھدفھا 

االوامر العسكریة التي تصادر االراضي الفلسطینیة تحت ذرائع ومسمیات مختلفة. وت�أتي  بإصدار المئات من

المس���توطنین  ةعملی���ة المص���ادرة ھ���ذه لبن���اء المس���توطنات االس���رائیلیة، تش���یید الط���رق االس���تیطانیة لخدم���

لنفس�ھا  رائیلإس� واع�د العس�كریة االس�رائیلیة. ولتش�رعن االسرائیلیین، بناء جدار العزل العنص�ري، انش�اء الق

عل�ى الق�وانین الت�ي كان�ت س�اریة قب�ل االح�تالل االس�رائیلیة للض�فة بااللتف�اف عملیة مصادرة االراضي قامت 

لم یكن ھناك تسجیل رسمي إال لثلث األراضي المملوكة للفلسطینیین فیما كانت باقي األراضي  ، حیث ةالغربی

یخھا للعھد العثماني) وشھادات تس�جیل رس�میة ص�ادرة مثبتة ملكیتھا من خالل كواشین طابو تركیة (یعود تار

عن حكومة االنتداب البریطاني وكذلك التسجیل لدى دائرة األراضي األردنیة بحسب القانون المعمول ب�ھ قب�ل 

فاعال في الض�فة الغربی�ة المحتل�ة  1858. وبشكل أساسي، ما زال قانون االراضي العثماني للعام 1967العام 

راض��ي اال ان��ھ ل��م یك��ن ف��اعال بش��كل كبی��ر خ��الل ق��رون العھ��د العثم��اني، أو خ��الل االنت��داب لتنظ��یم ملكی��ة األ

 .البریطاني والحكم األردني اللذان حافظا على استخدام نفس القانون

 

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

اال أنھ جاء مخالفا  ،1967ملكیة االراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة عقب العام في اعادة تعریف 

"لحارس األمالك الحكومیة"  والمعین من  59لقانون األراضي العثماني، حیث اجاز االمر العسكري رقم 

یة. كما أجاز االمر قبل السلطات العسكریة اإلسرائیلیة باالستیالء على األراضي المملوكة للحكومة األردن

العسكري "لحارس األمالك الحكومیة" باالستیالء على األراضي الخاصة بأفراد أو جماعات بعد االعالن 



January 1, 2018 ]الوضع الجیوسیاسي في محافظة سلفیت[ 
 

عن تلك األراضي بأنھا 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' والتي تعّرف بانھا "أراضي مملوكة أو تحت 

 ".1967خالل وبعد حرب العام تصرف أو كانت متصلة بجھة معادیة أو شخص من دولة عدوة قبل و

فرضت السیطرة على ما تم االعالن عنھ "أراضي دولة" في   ،عندما احتلت إسرائیل الضفة الغربیة، وعلیھ

٪ من إجمالي مساحة الضفة 11.2دونما ( 634,920ما مساحتھ  ،خالل فترة الحكم األردني -ذلك الوقت 

ضي " ُمسجلة أراضي دولة"، حیث تعتبر إسرائیل نفسھا الغربیة) وھي تلك التي تم تصنیفھا على أنھا أرا

مالكة ھذه االراضي بصفتھا الوریثة للحكم األردني الذي انتھى باالحتالل العسكري اإلسرائیلي في العام 

 .وذلك وفقا للتفسیر اإلسرائیلي للقانون 1967

 843,922لة" بلغت كما شرعت إسرائیل بتصنیف مساحة إضافیة من االراضي الفلسطینیة "أراضي دو

تستعد االدارة  ،. والیوم1979٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربیة) وكان أوجھا عقب العام 14.9دونما (

تم إعداد مخططات تسجیل لھا حیث المدنیة االسرائیلیة الستكمال اإلجراءات على ما یسمى "أراضي دولة" 

٪ من اجمالي 11.7والتي تشكل  ،نین اإلسرائیلیةبعد مسحھا وجاري العمل على إجراءات تسجیلھا وفقا للقوا

فان المساحة اإلجمالیة  ،دونما. وبالمجمل 666,327مع مساحة إجمالیة قدرھا مساحة الضفة الغربیة 

٪ من إجمالي 38نحو  ،دونما 2,145,169لألراضي المصنفة "أراضي الدولة" وفقا إلسرائیل تصل الى 

 مساحة الضفة الغربیة. 

المحافظة الى تصنیف "اراضي دولة"  أراضيدونم من  68,374في محافظة سلفیت، فقد خضع ما مساحتھ 

% من المساحة الكلیة للمحافظة. ومن الجدیر ذكره بان ھذه االراضي التي تصنف اراضي 33.5أي ما نسبتھ 

التي تخدم المصالح دولة، یتم تخصیصھا الحقا للبناء االستیطاني، وللمشاریع التوسعیة االستیطانیة 

  شرعي على االراضي الفلسطینیة.ال غیرالمستوطنین اإلسرائیلیین، وتثبت وجودھم 

دونم من اراضي محافظة سلفیت "اراضي دولة"  68,374ومن الجدیر ذكره، بانھ عقب اعالن ما یصل الى 

، وھي منطقة یحظر على تم تخصیص جزء من ھذه االراضي وتصنیفھا على انھا "منطقة عسكریة مغلقة"

دونم، وھي تقع الى  18,397وتصل مساحتھا في محافظة سلفیت الى الفلسطینیین دخولھا أو االقتراب منھا، 

 الغرب من محافظة سلفیت. 

 المخططات اإلستیطانیة اإلسرائیلیة في محافظة سلفیت. 10
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االستیطانیة المستوطنات في  محافظتي سلفیت مباني في البؤر ي لو بأثر رجع تراخیصإسرائیل تصدر  – 1

  وبیت لحم

المحكمة العلیا موشیھ الدور  اإلسرائیليالمدعي العام أبلغ ، 2010في الربع والعشرین من شھر أیار من العام 

وبأثر رجعي لعشرات المباني في البؤر االستیطانیة  بناء خیصاصدر تربأ، عن نوایا الدولة اإلسرائیلیة

( الخط األخضر)، ثالثة منھا  1949المختلفة التي تقع في األراضي الفلسطینیة المحتلة ، ما وراء خط الھدنة 

للنداءات التي رفعھا المستوطنون اإلسرائیلیون الذین  استجابةفي محافظة سلفیت . وجاء إعالن الدولة 

إضفاء الشرعیة على المنازل التي بنیت دون على بأثر رجعي  و بالموافقة ة المدنیة اإلسرائیلیةیطالبون اإلدار

األراضي الفلسطینیة المحتلة . وفقا لذلك فان  علىالمقامة  البؤر االستیطانیة غیر الشرعیةتراخیص في 

بناء نیة اإلسرائیلیة أباحت المستوطنون اإلسرائیلیون یتابعون معركتھم على أساس االدعاء بأن اإلدارة المد

ھذه  على تصادق، وبالتالي، یجب أن في الضفة الغربیة المحتلة'ج'  المنطقة المصنفةمنشأة في  1,600

في ھذه  البؤر االستیطانیة المستھدفةوالبؤر االستیطانیة والمستوطنات اإلسرائیلیة .  المنشآت التي بنیت في

 . و جفعات ھیول ، حرشة و ریخالیم في محافظة سلفیت ،یت لحمنیفات ھعافوت في محافظة ب االعالن ھي:

 

  في محافظة سلفیت اإلسرائیلیةحي  جدید في مستوطنة كارني شومرون  - 2 

اإلسرائیلي، أوري أریئیل، في حفل بمناسبة بدء  بناء، شارك وزیر اإلسكان وال2013عام من الفي شھر آب 

 على اراضيالتي تقع مرون رني شاوحدة في مستوطنة ك 96ید مكون من تشیید  حي جاني شمیر، حي جد

تحویل كارني والذي یھدف الى  " 2020رون م"كارني ش برنامج ء منمحافظتي سلفیت و قلقیلیة، وذلك كجز

 . مرون والمستوطنات المحیطة بھا إلى كتلة استیطانیةش

 

 مستوطنة إسرائیلیة جدیدة في محافظة سلفیت: - 3

، أوردت صحیفة معاریف االسرائیلیة، خبر یفید بمشاركة وزیر االسكان والبناء 2013العام في شھر آب من 

اء ھذه االسرائیلي، أوري أرئیل، في حفل افتتاح حي استیطانیة جدید اطلق علیھ اسم "لیشیم". حیث سیتم بن

وفقا لما تداولتھ ابعة لقریتي دیر بلوط وكفر الدیك، غرب محافظة سلفیت. والحي على اراضي فلسطینیة ت

من عائلة  72 ھانتقل للعیش فی حیث، اصبح مأھول بسكان بالفعلاالخبار اإلسرائیلیة، فأن الحي الجدید 

المستوطنین االسرائیلیین، وباإلضافة الى ذلك، فأنھ ومن المتوقع ان ینتقل للعیش في الحي االستیطاني 

عائلة من المستوطنین االسرائیلیین. ویشمل مخطط "حي لیشیم"  70، أكثر من 2014"لیشیم" خالل العام 

 وحدة سكنیة استیطانیة.  400االستیطاني على بناء ما یقارب 
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 د المخطط الھیكلي لمستوطنة نوفیم في محافظة سلفیتاعتما - 4

رئیس  أن كل من ، كشفت صحیفة 'ھآرتس' الیومیة االسرائیلیة ، 2011في الثالث من شھر نیشان من العام 

خطة  قد اعتمدوا ، یھود باراك االسرائیلیة في ذلك الوقت، دفاعالالوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاھو و وزیر 

، منھما اثنتان تقعان في محافظة انونیة في الضفة الغربیة المحتلةمستوطنات إسرائیلیة غیر قخمس  لتوسیع

سلفیت ، وھي: نوفیم و كریات نیتافیم شمال غرب محافظة سلفیت . ھذه الخطوة اإلسرائیلیة یعني أن ھناك 

لى حساب األراضي أراضي إضافیة تم تخصیصھا لصالح توسیع المستوطنات المذكورة أعاله في المستقبل ع

 الفلسطینیة المحیطة بھا. 

  وادي قانا ................استئصال ممنھج_5

وادي قانا  عتبر یو .محافظتي سلفیت وقلقیلیة ویتوسط، تال الغربي من محافظة سلفیمش، الى الیقع وادي قانا

القرى الفلسطینیة  مثل  عدد من یحیط ھذا الواديمنطقة من المناطق الطبیعیة الجذابة األبرز في فلسطین، و

ھذا ویشتھر  . كفر القف، اماتین و جنصفوط، ن، بدیا ، سنیریا، كفر ثلث، عزوندیر إستیا ،  قراوة بني حسا

 فیھ المیاه الموجودة فیھ حیث یوجد ةوادي قانا بأراضیھ الخصبة الصالحة للزراعة وبطبیعتھا الخالبة ووفر

مزروعة غالبیتھا بأشجار الزیتون والحمضیات  دونما تقریبا 10,000ادي قانا نبًعا طبیعیًا. تبلغ مساحة و 11

 ىت الفلسطینیة التي تعیش في القرالعائال من لعشراتاواللوزیات حیث تشكل الزراعة مصدًرا رئیسیًا للدخل 

ھدفا واضحا لقوات االحتالل اإلسرائیلي  ه االسباب اصبحت منطقة وادي قاناھذل. ووادي قانا ةمنطقلالمحیطة 

االسرائیلیة مع ما  اإلدارة المدنیة اقدمت ولذلك، .فیھاوالمستوطنین، نظرا لجمالھا وتوافر الموارد الطبیعیة 

محمیة طبیعیة  سیطرتھا على ھذه المنطقة بحجة كونھا منطقة نعال، إحمایة الطبیعة تسمى بسلطة

 ).1995الثانیة لعام "ج" (اتفاق أوسلو المصنفة منطقة الع ضمن یق الوادي أن حیث، "إسرائیلیة"

 

على  سبع مستوطنات وثمانیة بؤر استیطانیة إقامةعلى  قوات االحتالل اإلسرائیلي أقدمتوبناءا علیھ فقد 

جینوت  ،مروناكیر، عمانوئیل، نوفیم، معالیھ شمرون، كارني شریفافا، ی( القمم المحیطة بوادي قانا

الوادي  الموجودة في ھذاشبھ كاملة على مصادر المیاه  ھذه باإلضافة الى سیطرة)، مرون وكریات نیتافیمش

 21جفاف ب. وقد تسببت عملیات الحفر اإلسرائیلیة العمیقة في وادي قانا تعد مصدر غني للمیاه الجوفیةالتي 

یل والمستوطنات غیر الشرعیة التي تحیط ، والیوم تستھلك إسرائوالینابیع في المنطقة الفلسطینیةمن اآلبار 

ال تكاد تكفي التي میاه مقابل حصة صغیرة  للمزارع الفلسطیني  من . الموجود فیھ بوادي قانا معظم المیاه

  استخداماتھ الیومیة. 
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بمیاه الصرف  ذلك بإغراقھ المحیطة بالوادي بتلوثھ و االسرائیلیة باإلضافة إلى ذلك، تسببت المستوطنات

الصحي التي تتدفق من ھذه المستوطنات. وعالوة على ذلك ، قامت قوات االحتالل بمنع المزارعین من 

المتمثلة في حرق  االسرائیلیین باإلضافة إلى مضایقات المستوطنین ھذا الیھا، أو الوصولزراعة أراضیھم 

 .على نحو ممنھج راضیھمالفلسطینیین و طردھم من أمئات األشجار، و مھاجمة المزارعین 

االحتالل  قام جیش ،ئیلیة على وادي قاناكجزء من الھجمات اإلسراو، 2011شھر نیسان من العام  في

بتوزیع أوامر عسكریة اسرائیلیة تقضي بتقطیع مئات  ،مع اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة بالتعاوناإلسرائیلي 

على  ،شمال سلفیت ،خمسة مزارعین فلسطینیین من قریة دیر استیا االشجار في منطقة وادي قانا، حیث عثر

ھذه االوامر و تنص  األوامر العسكریة اإلسرائیلیة بینما كانوا یزرعون أراضیھم في منطقة وادي قانا.ھذه 

، تفكیك كل ما ھو موجود على األرض إخالء أراضیھم وإزالة وأصحاب األراضي الفلسطینیین  بانھ على 

" المحمیات  مصنفة منل األشجار والمنشآت والبنیة التحتیة، أو أي شيء آخر، بحجة أن المنطقة وھذا یشم

من تاریخ ساعة  24 اخالء االراضي خاللأصحاب األراضي على  ھأن ، وامر أیضااالالطبیعیة " . وأشارت 

 . سجن و اجراءات عقابیة أخرىوال مالیة غرامةل ونخضعیس صدور االوامر، واال

 

  في الضفة الغربیةشرعیة خطة إسرائیلیة إلضفاء الشرعیة على ثالث مستوطنات غیر  - 6

خطة إلضفاء الشرعیة على  على ، وافق رئیس الوزراء اإلسرائیلي2012 من العام نسیانمن شھر  17في 

وزیر الدفاع  من بعد ان حصل على التوصیات وذلك في الضفة الغربیة،  شرعیةثالث مستوطنات غیر 

على وضع مستوطنة بروخین و  والقانوني إلضفاء الطابع الرسمي، ، إیھود باراكفي ذلك الوقت اإلسرائیلي

مستوطنة  ستصبحفي محافظة الخلیل. وفقا للخطة، سینسانا مستوطنة ریخالیم في محافظة سلفیت ومستوطنة 

مستوطنة ریخالیم جزءا من  تصبحفي حین كم )، 2 المسافة بینھما( ایلي زھاف جزءا من مستوطنةبروخین 

 كم) . 1.5 المسافة بینھمامستوطنة كفار تفوح (

 

 اعتماد االولویة "الوطنیة" للمستوطنات االسرائیلیة في االراضي الفلسطینیةمشروع  - 7

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

ذات األولویة الوطنیة " الذي یتضمن سلسلة من المزایا والمخصصات  مناطقجدید بعنوان "  یطانياست

ھا الحكومة المناطق ذات األولویة الوطنیة التي اعتمدتوشملت خریطة المالیة الممنوحة للمناطق المستھدفة . 

مستوطنة إسرائیلیة غیر  90خلف الخط االخضر  تجمعا محلیا بما في ذلك الموجودة 577 ،اإلسرائیلیة

مستوطنات إسرائیلیة في محافظة سلفیت ، وھي:  10،  شرعیة مقامة على اراضي الضفة الغربیة المحتلة
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مرون ، نوفیم ، كریات نیتافیم ، ني شمرون وكفار تفوح ، معالیھ شرازھاف ، اریئیل ، عمانوئیل ، كإیلي 

من قرار مجلس الوزراء حیث ستشمل المخصصات التالیة :المنح و المزایا ریفافا و یاكیر ، سیستفیدون 

الضریبیة لقطاع الصناعة مثل دعم أصحاب العمل والمساعدات للمصانع في األزمات ، المساعدة في تطویر 

البنیة التحتیة للصناعة والمنح للبحث والتطویر لتكالیف صناعیة ، األولویة في التمویل التكنولوجي، 

نات ،والمنح و المزایا الضریبیة للزراعة، و المعونة إلى المستوطنات الریفیة من خالل تقسیم وحاض

  .سكان والخصم على أسعار األراضيالمستوطنة ( زراعة أو صناعة) . وتشمل المخصصات أیضا حوافز اإل

 

 2002ذات األولویة الوطنیة" فعال في عام  المناطقتم الكشف عن الرغبة اإلسرائیلیة إلعداد مشروع "كما 

المقترحة تجمعات عندما امر رئیس الوزراء اإلسرائیلي في ذلك الوقت، أرییل شارون، بإعداد خریطة لل

أولمرت ونتنیاھو ھد عرض للتعدیالت خالل عولویة وطنیة، في حین أن المشروع لتصنیفھا كمناطق ذات أ

 -على النحو التالي: 

 

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

 في الضفة الغربیة باستثناء تلك الموجودة في مدینة القدس . الشرعیةغیر 

، اعتمدت حكومة أولمرت على وضع خریطة  2012آب  24: في  2008-خریطة حكومة ایھود اولمرت • 

اطق كأولویة وطنیة على أساس المعیار الجغرافي لمسافة المادیة والنقل لمدینة تل أبیب، وفقا لتلك جدیدة للمن

 الخریطة تصنف المستوطنات اإلسرائیلیة في تالل الخلیل وفي وادي األردن كمناطق أولویة وطنیة.

لما یسمى ب "  قانون  ، و فقا 2009خریطة حكومة نتنیاھو: عندما تولت حكومة نتنیاھو السلطة في العام • 

قتصادیة ، قررت الحكومة " ، الذي أدرج في قانون الترتیبات اال 2007-5747األولویة الوطنیة لمناطق رقم 

لتلبیة  ، اخذا بعین االعتبار معیار القوة االجتماعیة واالقتصادیة والموقع الجغرافي،معاییر إضافیة إنشاء

ق التي تتطلب النھوض و التنمیة للمناطق ذات األولویة ، حیث احتیاجات ومعاییر سكانیة أخرى في المناط

منھا اعتمدت  70مستوطنة إسرائیلیة في الضفة الغربیة والقدس الشرقیة ،  90في النھایة، شملت الخریطة 

 .2011كانون الثاني  29رسمیا في الدورة الحكومة في 

 

 ئیل"یالتجمع االستیطاني االسرائیلي "ار -8
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 ویفصل بینئیل" على الجزء الشمالي والغربي من محافظة سلفیت، یالستیطاني االسرائیلیة "اریقع التجمع ا

منھا مستوطنة اسرائیلیة  14 بحیث، مستوطنة اسرائیلیة غیر شرعیة 18ویضم   یة،محافظتي سلفیت وقلقیل

 53,384 مساحةالتجمع االستیطاني االسرائیلي "أریئیل" ما ویحتل  .اراضي محافظة سلفیت مقامة على 

وتسعى اسرائیل على ابقاء  . % من المساحة الكلیة لمحافظة سلفیت)26.2( من اراضي محافظة سلفیت دونم

مع  ئیل" تحت السیطرة االسرائیلیة في حال التوصل الى اي اتفاق سالمیالتجمع االستیطاني االسرائیلي "ار

ئیل" باإلضافة الى اربع تجمعات استیطانیة اخرى یویعد التجمع االستیطاني االسرائیلیة "ار الفلسطینیین. 

، تجمع جیفعات زئیف وتجمع مودیعین) ذات اھمیة استراتیجیة أدومیم(تجمع غوش عتصیون، تجمع معالي 

مع الجانب الفلسطیني. ومن المھم  اوضاتالمف خاللالى ابقاء السیطرة علیھم من  حیث تسعىوإلسرائیل، 

التجمعات االستیطانیة ویضعھا في تواصل جغرافي مع  حول ھذهیلتف ذكره بان جدار العزل العنصري 

  ). 1948ضي الفلسطینیة المحتلة عام "اسرائیل" (االرا
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ل العنصري ؛ وعزل لعزبناء جدار افي على الرغم من الشجب الدولي ، فإن إسرائیل ماضیة من جانب واحد 

ھ�ذا الوض�ع، ف�إن  ت اس�رائیل ف�يالفلسطینیة في سلفیت . فإذا استمرومصادرة مساحات واسعة من األراضي 

التجمعات الفلسطینیة في محافظة سلفیت سیتم احاطتھا بمجموعة معقدة من الج�دران والمس�توطنات و الط�رق 

ع وبالت�الي یش�كل خط�را عل�ى لتوس�با ةالفلس�طینی للتجمع�اتمس�تقبلیة التي من ش�أنھا القض�اء عل�ى أي إمكانی�ة 

 .للمحافظة ة المستدامةالتنمی
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