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  االغواربمنطقة  فتعری. 1
 

فــي الجــزء الشــرقي مــن الضــفة الغربیــة وتمتــد مــن محافظــة أریحــا فــي  االغــوارتقــع منطقــة 
كیلــو متــر, ومــن شــواطئ البحــر  68.5الجنــوب الــى محافظــة طوبــاس فــي الشــمال بطــول 

رض المیــت فــي الشــرق وحتــى المنحــدرات الغربیــة لمحــافظتي طوبــاس وأریحــا فــي الغــرب بعــ
كیلـومتر مربـع), مـا  840.9دونـم ( 840,906ما مسـاحته  االغواركم. وتحتل منطقة  24

وتعتبـر . كیلـومتر مربـع 5661والبالغـة  % من المساحة الكلیـة للضـفة الغربیـة14.9نسبته 
للمنتجـــات الزراعیـــة فـــي الضـــفة الغربیـــة و ســـلة الغـــذاء منطقـــة األغـــوار المـــورد األساســـي 

تـــوفر فرصـــا زراعیـــة  حیـــث 1والســـطحیة الجوفیـــةالموارد المائیـــة بســـبب غناهـــا بـــالفلســـطیني 
باالضـافة الـى الثـروة والخارجیة على حد سواء هـذا الفلسطینیة مربحة جدا لألسواق المحلیة 

 . مصدرا اساسیا للدخل لمعظم العائالت الفلسطینیة في المنطقةأیضا التي تشكل  الحیوانیة
 

فـي الضـفة  سـكاًنا األقـل أنهـا تعتبـر المنطقـة إال ة،الشاسـع مساحة االغـوار من وعلى الرغم
, 2ألـف نسـمة 113 مـا یزیـد عـن 2017حتـى العـام  المنطقـة سـكان عـدد حیـث بلـغ الغربیـة

ات أریحا محافظكل من ل التابعةالرئیسیة تجمعات الفلسطینیة ال من 30یتضمن هذا العدد و 
) 1(جــدول رقــم ال. المنطقــة باإلضــافة الــى الخـرب والتجمعــات البدویــة التــي تسـكن وطوبـاس

 یبین التقسیم االداري لمنطقة االغوار:
 

 : التقسیم االداري لمنطقة االغوار)1(جدول رقم ال
 المئویة النسبة (كم مربع) المساحة المحافظة
 27.6 231.7 طوباس
 72.4 609.2 أریحا

 100 840.9 المجموع
حاث التطبیقیة معهد االبالمصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة, 

 نبع  31بئر میاه  جوفي و  188یوجد في منطقة االغوار   1
 2017الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني,   2
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 2018, أریج –
 

عــن بقیــة محافظــات الضــفة الغربیــة  االغــواراالســرائیلیة لفصــل منطقــة  المخططــاتو تعــود 
، عقب االحتالل االسرائیلي للضفة الغربیة بما فیها القدس الشرقیة وقطاع 1967إلى العام 

بقیـــة  بشـــكل مختلـــف عـــنللضـــفة الغربیـــة الشـــرقي المقطـــع هـــذا تـــم التعامـــل مـــع حیـــث  غـــزة
لقـوانین هـذا المقطـع جیش االحـتالل االسـرائیلى أخضع الفلسطینیة المحتلة، حیث  يضااألر 

. كمـا 3مغلقة" طق عسكریةامنكء كبیر منه "اجز أهذا باالضافة الى اعالن اسرائیلیة خاصة 
ـــــاء عســـــكریة و القواعـــــد اللغـــــرض اقامـــــة أخـــــرى  تـــــم االســـــتحواذ علـــــى مســـــاحات شاســـــعة بن

بموجـب  اسـرائیلاألراضي التي اسـتولت علیهـا  علىغیر القانونیة الیة المستوطنات اإلسرائیل
واالحتفـــاظ مـــنح الســـلطة العســـكریة االســـرائیلیة حـــق الســـیطرة "الـــذي  قـــانون أمـــالك الغـــائبین

الفلسطینیین حتى لو أن ذلـك تـم بطریـق الخطـأ ونتیجـة سـوء تقـدیر (بأنهـا  أراضي الغائبینب
بالشــخص الــذي تــرك إســرائیل قبیــل و "لمــة غائــب ك تعریــفو  ."هجــرت علــى ســبیل المثــال)
  . 1967خالل أو بعد حرب العام 

 
 أوال أریحا  –غزة : 1993للعام  االولى أوسلواتفاقیة . 2
 

قـام رئـیس الـوزراء االسـرائیلي اسـحق  1993في یوم الثالث عشر من شهر أیلول من العام 
ـــا ـــر الفلســـطینیة یاســـر عرفـــات ب ـــین و رئـــیس منظمـــة التحری ـــة "إعـــالن راب ـــى اتفاقی لتوقیع عل

برعایــة فـي االراضـي الفلســطینیة المحتلـة ة" حـول ترتیبــات الحكومـة االنتقالیـة الذاتیــالمبـادئ 
وقـد تــم تحدیـد تنفیــذ اتفاقیــة إعـالن المبــادئ لتشــمل بیــل كلینتــون. االسـبق الـرئیس االمریكــي 
نقــل ال) 2قــة أریحــا, (: الحكــم الــذاتي فــي قطــاع غــزة ومنط4) غــزة أریحــا1المراحــل التالیــة: (

بأنهـا   أصدر الجیش اإلسرائیلي العدید من األوامر العسـكریة التـي تحمـل أرقـام مفادهـا اإلعـالن عـن أراضـي معینـة فـي الضـفة الغربیـة  3
فیهــا مــن دخــول تلــك المنــاطق منــاطق عســكریة مغلقــة و التــي بموجبهــا یمنــع الفلســطینیین و غیــرهم مــن الفئــات المجتمعیــة الغیــر مرغــوب 

بشــكل نهــائي. و قــد عللــت ســلطات االحــتالل اإلســرائیلي عــن ذلــك بــأن تلــك األراضــي قــد أضــحت مواقــع تدریبیــة للجــیش الــذي یســتخدم 
ـــام الجـــیش بتحویـــل أجـــزاء و منـــاطق مصـــنفة بأنهـــا أراضـــي عســـكریة مغلقـــة لصـــالح مجلـــس  ـــذخیرة الحیـــة. و لكـــن و بمـــرور الوقـــت ق ال

   .ناء مستوطنات جدیدةاالستیطان لب
   4 1993أیلول من العام  13اتفاقیة غزة أریحا, 

plo.org/ar/nego/nego/SiAgreem/oslo2.pdf-http://www.nad 
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المجلـس التشـریعي  انتخابـاتو ) االتفاقیات المؤقتـة 3, (5توالمسؤولیالصالحیات التمهیدي ل
الــــذي ســــیحدد طبیعــــة التســــویة النهائیــــة بــــین الجــــانبین,  ) الوضــــع الــــدائم4و( 6الفلســــطیني

ع مــن أریحــا فــي الرابــ-وقــد تــم االتفــاق علــى تفاصــیل اتفاقیــة غــزة  االســرائیلي والفلســطیني. 
لتشــمل فــي القــاهرة منظمــة التحریــر الفلســطینیة و بــین اســرائیل  1994شــهر ایــار مــن العــام 

ونقــل  خــالل ثالثــة اســابیع مــن تــاریخ االتفــاق انســحاب القــوات االســرائیلیة مــن تلــك المنــاطق
تنفیـذ اتفاقیـة  نحـوبمثابة الخطوة األولى اتفاقیة غزة أریحا . وكانت الصالحیات للفلسطینیین

 )1(رطة رقم اخالالمبادئ. إعالن 
 

 
 غزة أریحا أوال –: اتفاقیة اوسلو االولى )1(خارطة رقم ال

 13/9/1993ة الذاتیة الفلسطینیة) , حول ترتیبات الحكوم -من اتفاقیة أوسلو (اعالن المبادئ 6البند   5
plo.org/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1-http://www.nad 

 13/9/1993لذاتیة الفلسطینیة) , حول ترتیبات الحكومة ا -من اتفاقیة أوسلو (اعالن المبادئ 4و البند  3البند   6
plo.org/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1-http://www.nad 
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http://www.nad-plo.org/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1
http://www.nad-plo.org/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1
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 1995للعام  الثانیة المؤقتةاوسلو  ةواتفاقی االغوارمنطقة . 3
 

الموقعة في الثامن والعشرین من شهر أیلـول مـن العـام و المؤقتة الثانیة اتفاقیة أوسلو نصت 
مـن االراضـي  االسـرائیليعلى االنسحاب  سطینیة وٕاسرائیلالفل منظمة التحریربین   1995

منــاطق "ب" و منــاطق و الفلســطینیة فــي الضــفة الغربیــة وتصــنیف االراضــي الــى منــاطق "ا" 
أمـا منـاطق "ب",  ;للسیطرة الفلسـطینیة الكاملـة, أمنیـا و اداریـا"ج", حیث تخضع مناطق "ا" 

لســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة وتبقــــى عـــن النظـــام العـــام علـــى عـــاتق افیهـــا فتقـــع المســـؤولیة 
والجدیر بالذكر أن غالبیة السـكان یتمركـزون  ;إلسرائیل السلطة الكاملة على االمور األمنیة

ــع 70.7(% 8.4و التــي تشــكل   "ب" و "ا"فــي منــاطق  مــن المســاحة ) فقــط كیلــومتر مرب
دة للســـــیا فتخضـــــع "ج"منـــــاطق أمـــــا . )كیلـــــومتر مربـــــع 840.9(االغـــــوارالكلیـــــة لمنطقـــــة 

حیـــث یمنـــع البنـــاء الفلســـطیني فیهـــا أو االســـتفادة منهـــا بـــأي شـــكل مـــن االســـرائیلیة الكاملـــة 
. والجدیر بالذكر أن معظـم المختصة السلطات االسرائیلیةصادر عن االشكال اال بتصریح 

األراضـــي الزراعیـــة والمنـــاطق المفتوحـــة الخصـــبة تشـــمل  "ج"طق ااألراضـــي الواقعـــة فـــي منـــ
. االغــواریــاه الطبیعیــة والتــي تشــكل مصــدر دخــل رئیســي الهــالي قــرى والغنیــة بمصــادر الم

وفقا التفاقیـة أوسـلو الثانیـة فـي  االغواریبین تصنیفات االراضي في منطقة  )2(جدول رقم 
 :1995العام 

 
 الثانیة وفقا التفاقیة أوسلو االغوار: تصنیف االراضي في منطقة )2(جدول رقم 

 )1995المرحلة االنتقالیة ( -

النسبة المئویة من المساحة 
 الكلیة لمنطقة االغوار

 المساحة
 (بالدونم) 

المساحة 
(كیلومتر 

 مربع)
 التصنیف

 منطقة ا 66.9 66858 7.95
 منطقة ب 3.8 3840 0.46
 منطقة ج 770.2 770208 91.59
 المجموع  840.9 840906 100
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القدس  –طبیقیة معهد االبحاث التالمصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة, 
 2010 - )أریج(

 

 
 1995: التقسیم الجیوسیاسي لمنطقة االغوار وفقا التفاقیة أوسلو المؤقتة )2(خارطة رقم ال
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 في الضفة الغربیةمنطقة العزل الشرقیة . 4
 

عقــب االحــتالل االســرائیلي للضــفة الغربیــة بمــا فیهــا القــدس الشــرقیة وقطــاع غــزة فــي العــام 
إنهــاء كــل حــاالت الحــرب الــذي نــص علــى "  242ر مجلــس االمــن , و صــدور قــرا1967

واالسـتقالل السیاسـي لكـل دولـة  واحترام السیادة ووحـدة األراضـي والمطالب المتعلقة بها,
فــي المنطقــة واالعتــراف بهــا، باإلضــافة إلــى حقهــا فــي العــیش بســالم ضــمن حــدود آمنــة 

ائیل بإدخال تعـدیالت علـى حـدود ", بدات اسر ومعترف بها دون تهدیدات او استخدام القوة
"حـدود  وتطبیق ما دعا الیه مـن 242والنظر في حیثیات القرار  1967ما قبل حرب العام 
نائــب وكــان . بمــا یتناســب ومخططاتهــا االســتیطانیة المســتقبلیة للمنطقــة آمنــة ومعتــرف بهــا"

اإلســـرائیلي لــذي اقتـــرح علــى مجلــس الــوزراء اإیغــال آلــون انـــذاك  رئــیس الــوزراء االســرائیلي
حدود جدیـدة تقـوم أساسـا علـى السـیطرة باسرائیل تحتفظ ، ان 1967 العام مباشرة بعد حرب

، فضــال عــن الصــحراء االغــوارأســفل  للضــفة الغربیــة وصــوال الــىعلــى المنحــدرات الشــرقیة 
وذلـــــك عـــــن طریـــــق بنـــــاء سلســـــلة مـــــن  المتاخمـــــة للبحـــــر المیـــــتللضـــــفة الغربیـــــة  الشـــــرقیة

كیلــومترا مــن الضــفة الغربیــة كخطــوة أولــى  20یة بعــرض مــا یقــارب المســتوطنات اإلســرائیل
التــي تــم بنائهــا جــاءت سلســلة المســتوطنات االســرائیلیة نحــو ضــمها رســمیا لدولــة إســرائیل. و 

واالراضـــي  االغـــوارفـــي منطقـــة الفلســـطینیة معظـــم المنـــاطق لتغطـــي بموجـــب مخطـــط ألـــون 
جنــوب مــن مدینــة بیــت لحــم، و المحیطــة بالقــدس الشــرقیة، وتجمــع غــوش عتصــیون الــى ال

٪ من االراضي الفلسـطینیة  50اكتسبت إسرائیل السیطرة على  علیهجنوب مدینة الخلیل. و 
 )3(خارطة رقم الالضفة الغربیة.  في
 

 8 
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 1970في العام االسرائیلي ألون ایغال : مخطط )3( خارطة رقمال

 
بتنفیـــذ سیاســـة العـــزل , بـــدأت الســـلطات االســـرائیلیة 2002فـــي شـــهر حزیـــران مـــن العـــام و 

عـزل  منطقـة إیجـاد خـالل مـن الفلسـطینیة المحتلـة واألراضـي إسـرائیل بـین األحادیة الجانـب
 األراضـي أكثر مغتصبة جنوبها إلى شمالها من تمتد الغربیة, الضفة من الغربي الجزء في

 نبـی اإلقلیمـي للتكامـل مقوضـة جیـوب, إلى الفلسطینیة وعازلة التجمعات خصوبة الزراعیة
 المسـتوطنات وضـامة لغالبیـة الطبیعیـة المـوارد علـى ومسـیطرة ، الفلسـطینیة والمـدن القـرى

علــى طــول امتــداد منطقــة كمــا عمــدت اســرائیل الــى خلــق منطقــة عــزل شــرقیة  .7إلســرائیلیةا
إحكــام ســیطرة الجــیش اإلســرائیلي علــى كافــة الطــرق المؤدیــة ذلــك مــن خــالل غــور األردن و 

% من عدد المستوطنین 85لیة یقطنها  مستوطنة اسرائی 107سوف یعمل جدار العزل العنصري حال االنتهاء من بناءه على ضم   7
 اإلسرائیلیین الكلي في المستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة  
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الضــفة الغربیــة وزیــادة حجــم المعانــاة علــى ســكان المنطقــة وتقییــد  إلــى المنطقــة الشــرقیة مــن
رئــــیس الــــوزراء . و كــــان ذلــــك واضــــحا فــــي تصــــریح حــــركتهم و حركــــة منتجــــاتهم الزراعیــــة

الجدار في  ل عنئدما سُ عن 2004اإلسرائیلي األسبق ارییل شارون في شهر أیار من عام 
ا ال أرى جـدارا فـي المنطقـة الشـرقیة أنـ” المنطقة الشرقیة, منطقة غور األردن, حیث قال: 

سـوف نحجـب الـدخول إلـى المنطقـة الشـرقیة هنا و هناك, إلى ذلك.  الحاجةا دعت ذإال إ
 4خارطة رقم ال .“8بالحواجز العسكریة

 

 
 : منطقة العزل الغربیة ومنطقة العزل الشرقیة في الضفة الغربیة)4(خارطة رقم ال

 
ســرائیلیة الصــارمة التــي تفرضــها الحكومــات االســرائیلیة ویــرفض الفلســطینیون االجــراءات اال

ه ثیــر تلمــا وذلــك بــدعوى االدعــاءات االمنیــة المتعاقبــة علــى المنطقــة الشــرقیة للضــفة الغربیــة 
منیــة مــن اجــل خلــق حقــائق االدعــاءات األبتشــبث ت ةســرائیلاالحكومــات مــن انطبــاع بــان ال

8   The Israel - Palestine Conflict, Parallel Discourse, Elizabeth G. Mathews, 2011 
http://ebookandpdf.com/politics-sociology/25654-the-israel-palestine-conflict-parallel-discourses.html 
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علــى الترتیــب المســتقبلي لالراضــي  احادیــة الجانــب علــى ارض الواقــع والتــي بــدورها ســتؤثر
 المنطقة. التداول بهذا التعریف للداللة على اال انه سوف یتم , الفلسطینیة المحتلة

 
 محافظة طوباس: جغرافیا وسكان. 5
 

تقــع محافظــة طوبــاس فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن الضــفة الغربیــة. یحــدها مــن الشــمال 
افظـة جنـین, ومـن الجنـوب محافظـة أریحـا، ومح )1949(خـط الهدنـة للعـام  الخط االخضر

. تبلـــغ  )1949الخـــط  االخضـــر (ومـــن الشـــرق محافظـــة نـــابلس ومـــن الغـــرب خـــط الهدنـــة 
مـــن  %7.1كـــم مربـــع), مـــا نســـبته  402.8( دونمـــا 402,803مســـاحة محافظـــة طوبـــاس 

. وبحســـب طبیعــــة اســــتعماالت كیل����ومتر مرب����ع) 5661الغربی����ة الكلی����ة ( مســـاحة الضــــفة
محافظــة، فــان هــذه المســاحة تضــم مــا یلــي: المنــاطق الســكنیة الفلســطینیة، االراضــي فــي ال

المســـتوطنات االســـرائیلیة، القواعـــد العســـكریة االســـرائیلیة، المنـــاطق المغلقـــة مـــن قبـــل قـــوات 
 االحتالل االسرائیلي، المحمیات الطبیعیة، واالراضي الصالحة للزراعة. 

 
بحسـب احصـائیات ألف نسـمة  60یزید عن هذا یبلغ التعداد السكاني لمحافظة طوباس ما 

رئیسـیا  تجمعـا سـكنیا 21 علـى موزعین 2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني للعام 
  .9لالجئین اومخیموالخرب البدویة  التجمعاتمن  اعددهذا باإلضافة الى 

 
 الوضــع الجیوسیاســي فــي محافظــة طوبــاس فــي اطــار اتفاقیــة أوســلو الثانیــة المؤقتــة. 6
 1995 ماللع
 

والموقعة بین السلطة الوطنیة  1995بناء على اتفاقیة أوسلو الثانیة والمؤقتة للعام 
الى مناطق "أ" و "ب" و"ج", حیث  باسالفلسطینیة وٕاسرائیل, تم تقسیم أراضي محافظة طو 

دونما من أراضي المحافظة كأراضي "ا", ما نسبته  60,880تم تصنیف ما مساحته 
دونما من  970,11لكلیة للمحافظة, فیما تم تصنیف ما مساحته من المساحة ا 15.2%

وتم من المساحة الكلیة للمحافظة.  %9.2أراضي المحافظة كمناطق "ب", ما نسبته 
 ما نسبتهكمناطق "ج" من أراضي المحافظة  دونما 329953تصنیف ما مساحته 

 بحسب الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  9
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لسیطرة الكاملة وهي المناطق التي تقع تحت امن المساحة الكلیة للمحافظة,  81.9%
للحكومة اإلسرائیلیة حیث یمنع البناء الفلسطیني فیها أو االستفادة منها بأي شكل من 

. والجدیر بالذكر أن معظم طوباساالشكال اال بتصریح من االدارة المدنیة االسرائیلیة في 
األراضي الواقعة في مناطق "ج" هي األراضي الزراعیة والمناطق المفتوحة والتي تشكل 

التقسیم اإلداري یعرض  )3(جدول رقم المصدر دخل رئیسي للفلسطینیین في المحافظة. 
 )1995المرحلة االنتقالیة ( -وسلوتبعًا التفاقیة أ باسلمحافظة طو 

 

 

منطقـة أ، حیـث تتمتـع السـلطة الفلسـطینیة بكامـل السـیطرة االمنیـة و االداریـة حیـث تتكـون منطقـة أ مـن األجـزاء الرئیسـیة للمـدن   10
 الكبیرة في الضفة الغربیة. 

ــدیات والقــرى وبعــض المخیمــات. و تســیطر الســلطة الوطنیــة منطقــة ب وتشــكل معظــم المنــاطق الفلســطینیة ال  11 مأهولــة مــن البل
 الفلسطینیة على كامل الشؤون المدنیة أما إسرائیل فتسیطر على الشؤون األمنیة.

 تغطي باقي المساحة خارج منطقتي أ و ب وإلسرائیل كامل السیطرة على هذه المنطقة أمنیا واداریا وهي تتكون من, فاما منطقة ج  12
 جمیع المستوطنات اإلسرائیلیة ومعظم األراضي الفلسطینیة غیر المأهولة أو المناطق ریفیة المأهولة بشكل محدود.

المرحلة  -وفقا التفاقیة أوسلو باستصنیف أراضي محافظة طو : )3(جدول رقم ال
 )1995االنتقالیة (

 النسبة المئویة من
 الكلیة ي المحافظةأراضمساحة 

% 

 المساحة
 (بالدونم)

 تصنیف المنطقة

 10منطقة ا 60,880 15.2
 11منطقة ب 11,970 2.9
 12منطقة ج 329953 81.9

 محمیة طبیعیة 0 0
 المساحة الكلیة للمحافظة 803402 100

القدس (أریج),  –المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة, معهد االبحاث التطبیقیة 
2018 
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 -): التقسیمات الجیوسیاسیة في محافظة طوباس وفقا التفاقیة أوسلو5خارطة رقم (ال
 )1995المرحلة االنتقالیة (

 
 طوباساالنتهاكات االسرائیلیة في محافظة . 7
 

تمثلت االنتهاكات االسرائیلیة في محافظة طوباس في المصادرات المستمرة لالراضي 
االسرائیلیة وتوسیعها عبر سنوات االحتالل الفلسطینیة من أجل بناء المستوطنات 

االسرائیلي هذا باإلضافة الى اقامة البؤر االستیطانیة وتشیید جدار العزل العنصري واقامة 
وتخصیص مناطق في  الحواجز العسكریة والمعابر الحدودیة وشق الطرق االلتفافیة

نتهاكات االسرائیلیة . كما طالت االالمحافظة للتدریبات العسكریة ومناطق اطالق النار
بالقطاع الزراعي  الضررالمنازل والممتلكات الفلسطینیة واقتالع االشجار المثمرة والحاق 

, رصد معهد 2018و 2001والحیواني والمائي. ففي الفترة الممتدة ما بین االعوام 
في  القدس (أریج) االنتهاكات االسرائیلیة بحق االراضي والممتلكات –االبحاث التطبیقیة 

من االراضي الزراعیة دونما  9500یزید عن محافظة طوباس حیث تم مصادرة ما 
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والمفتوحة لألغراض االستیطانیة االسرائیلیة المختلفة. كما تم هدم وتدمیر ما یزید عن 
منزال فلسطینیا خالل هذه الفترة ومئات المنشأت الحیوانیة والزراعیة واخطار ما یزید  630
وقطع وتدمیر  نیا بالهدم واالخالء تحت ادعاء البناء الغیر مرخصمنزال فلسطی 940عن 

یشیر إلى  )4(. الجدول رقم شجرة فلسطینیة مثمرة في المحافظة  950ما یقارب ال 
االنتهاكات اإلسرائیلیة في محافظة طوباس في الفترة الممتدة ما بین شهر كانون ثاني 

 .2018والعام  2001
 

في الفترة الممتدة ما بین  طوباسات االسرائیلیة في محافظة ): االنتهاك4جدول رقم (ال
 2018و 2001االعوام 

المنازل الفلسطینیة 
 المخطرة بالهدم

المنازل 
الفلسطینیة 

 المهدمة

االشجار 
الفلسطینیة المقتلعة 

 والمدمرة

مساحة االراضي 
الفلسطینیة 

 المصادرة (بالدونم)
 العام

0 1 0 0 2001 
0 1 0 0 2002 
0 2 0 0 2003 
0 0 0 5 2004 
11 8 0 448 2005 
1 6 0 0 2006 
43 0 0 238 2007 
36 0 0 534 2008 
126 42 0 0 2009 
91 81 0 230 2010 
132 50 0 1882 2011 
64 35 0 3550 2012 
249 89 0 0 2013 
22 122 0 0 2014 
68 111 1500 9 2015 
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49 67 0 600 2016 
24 16 60 1244 2017 
31 2 380 761 2018 
947 633 1940 9501 Total 

 2018القدس (أریج),  –, معهد االبحاث التطبیقیة االستیطان مراقبة  قسمالمصدر: 
 
 طوباسدایة ونشأة االستیطان في محافظة ب. 8
 

لقد انعكست سیاسة االستیطان االسرائیلیة في محافظة طوباس على كل من األرض 
االحتالل واإلنسان حیث عززت اسرائیل من نشاطاتها االستیطانیة فیها خالل سنوات 

كانت االسرائیلي واستباحت لنفسها األراضي التي احتلتها لألغراض العسكریة المختلفة. و 
مستوطنة میهوال أولى المستوطنات اإلسرائیلیة التي ُغرست بشكل غیر شرعي على اراضي 

, ثم أخذ االستیطان باالنتشار 1967عقب حرب حزیران في العام  طوباسمحافظة 
لسطینیة في المحافظة ضمن سیاسة واستراتیجیة مبرمجة من اجل مغتصبا األراضي الف

الثماني واالربعین  االحتالل اإلسرائیلي سنوات خدمة األهداف اإلسرائیلیة المختلفة. وخالل
 في مستوطنات إسرائیلیة غیر شرعیة ثمانيببناء  إسرائیل للضفة الغربیة وقطاع غزة, قامت

مستوطن اسرائیلي. وتحتل هذه  2000د عن , یقطنها الیوم ما یزیباسطو  محافظة
% من 2مربًع), ما نسبته  كیلومترً  8.1( دونما 8,123  المستوطنات مساحة قدرها
) یعرض المستوطنات االسرائیلیة القائمة على 5جدول رقم (ال. المساحة الكلیة للمحافظة

 باسأراضي محافظة طو 
 

ات الهیكلیة للمستوطنات في ): المستوطنات االسرائیلیة والمخطط5الجدول رقم (
 محافظة طوباس

التعداد 
السكاني 
2018 

مساحة المخطط 
 الهیكلي (بالدونم)

تاریخ 
 االنشاء

المساحة 
2017 
 (بالدونم)

اسم 
 المستوطنة

 العدد 
 1 بیقاعوت 2559 1972 3166 178
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 2 حمدات 334 1980 918 196
 3 میهوال 1772 1968 762 421
 4 عيرو  1587 1976 3556 167

 غیر متوفر
4313 

1984 72 
روتم 

 5 (ناحال)

549 1978 1237 
شدموت 

 6 میهوال

 129 1984   غیر متوفر
بیترونوت 

 7 (شیال)
 8 مسكیوت 433 1987   621

 2132 12715   8123 
المساحة 
   االجمالیة

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

 
مــن مســتوطنة میخــوال فــي طوبــاس  محافظــةهــذا و یمتــد البنــاء االســتیطاني اإلســرائیلي فــي 

وكانــت المحافظــة.  فــي أقصــى جنــوبروعــي وبیقــاعوت شــمال وانتهــاء بمســتوطنة الأقصــى 
الحكومــات االســرائیلیة المتعاقبــة قــد شــجعت المســتوطنین اإلســرائیلیین علــى االســتیطان فــي 

) والتــي محافظــة طوبـاس جــزء منهــا العــزل الشـرقیةللضــفة الغربیـة (منطقــة الشــرقیة منطقـة ال
كمـا . معینة كتلك الخاصة بالتعلیمعفائهم من دفع رسوم واتقدیم حوافز مالیة لهم من خالل 

علـى اسـتغالل المنـاطق الزراعیـة المجـاورة أیضا شجعت الحكومات االسرائیلیة المستوطنین 
وذلـــــك للســـــیطرة علـــــى المزیـــــد مـــــن االراضـــــي الزراعیـــــة  للمســـــتوطنات وزراعتهـــــا وفالحتهـــــا

وفـرض واقـع ألـیم علـى االرض.  الفلسطینیة في منطقة العزل الشـرقیة وضـمها للمسـتوطنات
وكان لمحافظة طوباس نصیبًا من السیطرة االسرائیلیة على االراضـي الزراعیـة حیـث بلغـت 

ي تقـــع علــى مقربـــة مـــن لألغـــراض الزراعیــة والتـــ المســاحة التـــي ســـیطر علیهــا المســـتوطنین
, مـا نسـبته كیل�ومتر) 16.8دونما ( 16,796محافظة طوباس لمستوطنات االسرائیلیة في ا

% 1.4(االسرائیلیة في منطقة غور االردن للمناطق الزراعیة % من المساحة الكلیة 25.5
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. ویشـكل اسـتغالل المسـتوطنین االسـرائلیین لالراضـي لمحافظـة طوبـاسمن المسـاحة الكلیـة 
 محافظة طوباس بشكل خاص وفي منطقة غور االردن بشـكل عـامراعیة الفلسطینیة في الز 

واقــــع خطیــــر علـــــى القطــــاع االقتصــــادي الفلســـــطیني ویهــــدد وجــــود العدیـــــد مــــن العـــــائالت 
 )6( خارطة رقمالالفلسطینیة التي تعتمد على الزراعة كمصدر رزق لها. 
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التابعة للمستوطنات االسرائیلیة في منطقة  المناطق الزراعیة االسرائیلیة: )6(خارطة رقم ال
 غور االردن

 
فــي جمیــع جمــدت اســرائیل عملیــة تســجیل األراضــي  1968انــه فــي العــام والجــدیر بالــذكر 

للفلســطینیین و اعطیــت غیــر المكتملــة الوألغــت التســجیالت أراضــي الضــفة الغربیــة المحتلــة 
ریعیة واالداریة الكاملـة للتصـرف باألراضـي االدراة المدنیة االسرائیلیة السلطة التنفیذیة والتش

والتـي بـدورها  كعملیـات تسـجیل االراضـي وحـق التصـرف بهـا 1967التي احتلتها بعـد عـام 
تحـت وصـایة بمـا یعـرف 'حـارس أمـالك الغـائبین االراضي  تسجیل الجزء االكبر منقامت ب

ضي دولة أو أراضـي االستیالء على أیة أراضي واإلعالن عنها كأرا وأجازت له اإلسرائیلي'
. أمـا اسـرائیلیة غائبین وتحویل ملكیتها أو استخدامها ألفراد أو جماعـات أو شـركات خاصـة

بــاالعتراض علــى قــرار حــارس أمــالك الغــائبین  ةض الفلســطینیاب األر اصــحافــي حــال قیــام 
باإلضــافة إلــى فقــرة  1358رقــم  اإلســرائیلي فــان األخیــر یســتعین بــالقرار العســكري اإلســرائیلي

والــذي یجیــز للجهــاز العســكري  1950مــن قــانون أمــالك الغــائبین اإلســرائیلي للعــام  1714
خضـع و بنـاء علـى مـا سـبق, فقـد  اإلسرائیلي السیطرة على أیة أراضي وتحـت أیـة ظـروف.

كیلــــومتر مربــــع) مــــن االراضــــي الفلســــطینیة فــــي  186.8دونمــــا ( 186,840مــــا مســــاحته 
ما یسمى "بأراضي تصنیف الى  ة للمحافظة)% من المساحة الكلی46.4محافظة طوباس (

 )6(جدول رقم الالدولة االسرائیلیة" موزعة كاالتي: 
 

 محافظة طوباس: تصنیف ملكیة االراضي في )6(جدول رقم ال
المساحة  تصنیف االراضي

 (بالدونم)
المساحة 
(كیلومتر 

 مربع)

النسبة المئویة من المساحة 
 الكلیة لالراضي المصنفة ب

 لة" (%)"اراضي دو 

منح السلطة العسكریة االسرائیلیة حق السیطرة على أراضي الغائبین و تحدید كلمة غائبین  1967للعام  58قرار عسكري قرار  13
و یمنح السلطة العسكریة اإلسرائیلیة حق االحتفاظ بتلك األراضي  1967و بعد حرب العام بالشخص الذي ترك إسرائیل قبیل و خالل أ

   حتى لو أن ذلك تم بطریق الخطأ و نتیجة سوء تقدیر (بأنها هجرت على سبیل المثال).
 

أي فـرد أو جهـة فیمـا یتعلـق : أي تداوالت تمـت بحسـن نیـة بـین حـارس أمـالك الغـائبین و 17فقرة , 1950قانون أمالك الغائبین للعام   14
بنقل صالحیات قانونیة ألراضي تبین الحقًا بأنها ال تنضوي تحـت أمـالك غـائبین تعتبـر قائمـة و تبقـى التـداوالت سـاریة المفعـول حتـى لـو 

 تبین الحقُا أن األراضي المنقولة ال تنطبق علیها قانون الغائبین.
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 92.6 172.9 172930 أراضي مسجلة
غیر شملها المسح (أراضي 

 )مسجلة
11243 11.2 6 

 1.4 2.7 2667 أراضي معلنة "أراضي دولة" 
 100 186.8 186840 المجموع

 )أریجالقدس ( –معهد االبحاث التطبیقیة المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة, 
2018 

 

 ملكیة االراضي في محافظة طوباس تصنیف): 7الخارطة رقم (
 

وخالل عقود االحتالل اإلسرائیلي للمناطق الفلسطینیة أصبحت نوایا إسرائیل تجاه األراضي 
المحتلة واضحة حیث أن إسرائیل لم تعنى أبدًا بحیازة أمالك الغائبین بما یتماشى و قـوانین 
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و ذلـك  1555تحدیـدًا البنـد  االنتفاع المقـررة ضـمن قـوانین الحـرب كمـا فـي (قـوانین الهـاي),
بعـد ان أصــبح حــارس أمــالك الغــائبین الــذي عینتــه إســرائیل یقــوم وبشــكل غیــر قــانوني بنقــل 
صــالحیات اســتغالل تلــك األراضــي الموضــوعة تحــت وصــایته إلــى أطــراف ثالثــة ذات غیــر 
عالقــة وبشــكل نهــائي أي بمعنــى آخــر نقــل ملكیــة األراضــي. ویتماشــى مــا یقــوم بــه حــارس 

لغــائبین مــن تصــرفات غیــر قانونیــة بــأمالك الغــائبین مــع المخططــات االســتیطانیة أمــالك ا
ـــاطق الواقعـــة تحـــت ســـیطرة جـــیش االحـــتالل اإلســـرائیلي  ـــاء لالســـتحواذ علـــى المن لتعزیـــز بن

 .المحتلة في االراضي الفلسطینیة المستوطنات االسرائیلیة
 

خالل أعوام االحتالل تتوسع طوباس في محافظة مساحة المستوطنات االسرائیلیة  8.1
 االسرائیلي 

 
تعتبر المستوطنات االسرائیلیة ركنًا أساسیًا من أركان سیاسة التهوید التي تنتهجها دولة 
االحتالل االسرائیلي في االراضي الفلسطینیة المحتلة, فعقب احتاللها للضفة الغربیة (بما 

ئیل بفرض سیاسة االمر , باشرت إسرا1967فیها القدس الشرقیة) وقطاع غزة في العام 
ان  على االرض في سبیل تعزیز سیطرتها على االراضي الفلسطینیة المحتلة. كما الواقع 

الحكومات االسرائیلیة المتعاقبة, بغض النظر عن انتماءاتها السیاسیة, شجعت بناء 
وتوسیع المستوطنات االسرائیلیة التي ُأنشأت وتوسعت على حساب االراضي الفلسطینیة 

ي تم مصادرتها بذرائع وحجج واهیة. ففي دراسة تحلیلیة أعدها معهد االبحاث التطبیقیة الت
القدس (أریج) عن التوسعات االستیطانیة في المستوطنات االسرائیلیة في الضفة الغربیة  –

تبین أن المستوطنات االسرائیلیة  2012و  2000الفترة الممتدة ما بین االعوام  في
% في الفترة السابق 6.9ان به في محافظة طوباس, بما نسبته توسعت بشكل ال یسته

ذكرها االمر الذي یشیر الى التطور الخطیر في السیاسة االسرائیلیة تجاه االراضي 
حمدات وروتم الفلسطینیة المحتلة. وكان التوسع االكبر والملحوظ في كل من مستوطنات 

 )7جدول رقم (ال. (نحال) ومسكیوت (ناحال مسكیوت)

: 55بنـد , السـلطة العسـكریة المتاحـة علـى األراضـي المحتلـة, 1907/ 18) أكتـوبر  IVالقـوانین و األعـراف (الهـاي , قوانین الحرب  15
ســـتكون الدولـــة المحتلـــة بمثابـــة جهـــة إداریـــة و منتفعـــة مـــن المبـــاني العامـــة و العقـــارات و األراضـــي و الغابـــات و المنـــاطق الزراعیـــة فـــي 

 األراضي المحتلة التي تخص الدولة التي تم احتاللها.

 المحتلة المحافظة على كافة الممتلكات و غیرها للدولة التي احتلتها و إدارتها بما یتناسب و قوانین االنتفاع.یجب على الدولة 
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) : نسبة الزیادة المئویة (%) في المستوطنات االسرائیلیة في محافظة طوباس في الفترة الممتدة 7الجدول رقم (
 2017و 2000ما بین االعوام 

النسبة المئویة (%) للزیادة 
2000-2012 

مساحة المستوطنة في 
 (بالدونم) 2017العام 

مساحة المستوطنة 
 2000في العام 

 (بالدونم)
 طنةاسم المستو 

 بیقاعوت 2599 2599 0

 بیترونوت (شیال) 129 129 0

 حمدات 146 334 129

 مسكیوت (ناحال مسكیوت) 161 433 169

 میهوال 1772 1772 0

 روعي 1587 1587 0

 روتم (ناحال) 3 117 3800

 شدموت میهوال 1237 1272 3

 المساحة االجمالیة  7633 8243 8

 2018القدس (أریج),  –لجغرافیة, معهد االبحاث التطبیقیة المصدر: وحدة نظم المعلومات ا
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في محافظة ): التوسعات الحاصلة في المستوطنات االسرائیلیة 2&  1رقم ( الصورة

 2012و 1999 حمداتمستوطنة  –طوباس
 

 محافظة طوباسالبؤر االستیطانیة االسرائیلیة في . 9
 

نیة لبنــاء المســتوطنات االســرائیلیة فقــط, بــل و لــم یقتصــر االســتیالء علــى االراضــي الفلســطی
طنون االســرائیلیون باقامـــة و قــام المســت, 2018و 1996ي الفتــرة الواقعــة مــا بــین االعــوام فــ
التي باتت تعرف فیما بعد  في منطقة العزل الشرقیة اعشوائی ااستیطانی اموقعن وثالثین یاثن

 . بالبؤر االستیطانیة
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نوى لمستوطنات جدیدة تتفرع عادة من المستوطنة األم وعلى عبارة عن والبؤر االستیطانیة 
بعــد امیــال منهــا. وعــادة مــا تبــدأ بإقامــة عــدد مــن الكرفانــات المتنقلــة علــى الموقــع الــذي یــتم 
االسـتیالء علیــه مـن قبــل المسـتوطنین. وتوضــع هـذه الكرفانــات بشـكل مــنظم ولـیس عشــوائیا 

افــق البنیــة التحتیــة والخدماتیــة فیهــا. و بحیــث یتضــح أســلوب التخطــیط العمرانــي وتوزیــع مر 
الجـــدیر بالـــذكر أن وبـــاء البـــؤر االســـتیطانیة االســـرائیلیة قـــد اخـــذ أبعـــادا مختلفـــة منـــذ العـــام 

لالسـتیالء  1996, حیث كانت بدایته دعوة" شارونیة" للمستوطنین الیهـود فـي العـام 1996
یمها للفلســطینیین الحقــا فــي علــى مواقــع الــتالل و المرتفعــات الفلســطینیة للحیلولــة دون تســل

إطار تسویة مستقبلیة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلسـرائیلیة المتعاقبـة لـم تمـنح تلـك 
الظــاهرة أي غطــاء قــانوني بالظــاهر, فقــد قامــت بــالرغم مــن ذلــك بتــوفیر غطــاء امنــي لهـــا 

االسـتیطانیة  ولوجستي لوجودها واستمرارها. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في عدد البؤر
یبـین تفاصـیل ) 8(جـدول رقـم الفي المناطقة الفلسطینیة عبـر سـنوات االحـتالل االسـرائیلي. 

 -:محافظة طوباسالبؤر االستیطانیة في 
 

 محافظة طوباس: البؤر االستیطانیة االسرائیلیة في )8(جدول رقم ال

المستوطنة 
 االم

 العدد یةاسم البؤرة االستیطان عدد الكرفانات فترة االنشاء

 شدموت
 میخوال

 - 2001شباط 
تشرین الثاني 

 شمال غرب شدموت 1 2002
1 

 روتم

 2003حزیران 
كانون الثاني  -

 جنوب روتم 2 2004
2 

 میهوال

 - 2001شباط 
تشرین الثاني 

 جفعات سلعیت 3 2002
3 

 –معهد االبحاث التطبیقیة المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة, 
 2018 ),أریجالقدس(
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 في محافظة طوباسالقواعد العسكري االسرائیلیة . 10

 
 محافظـةبتخصـیص منـاطق كقواعـد عسـكریة اسـرائیلیة فـي  1967منذ العام قامت اسرائیل 

 عبــر ســنوات االحــتالل االســرائیلي التــي أصــبحتو لحمایــة المســتوطنات االســرائیلیة طوبــاس 
دونمـا  14,952مـا مسـاحته الیـوم ائیلیة القواعد العسـكریة االسـر وتحتل  ها.جزءا ال یتجزأ من

, (الخارطـة رقـم لمحافظـة طوبـاسجمالیـة من المساحة اال %3.7ما نسبته , )كم مربع 15(
بشــكل وتجــدر االشــارة الــى أن بنــاء المســتوطنات االســرائیلیة فــي منطقــة العــزل الشــرقیة   .)

د العســـكریة اقامـــة البـــؤر االســـتیطانیة والقواعـــو عـــام وفـــي محافظـــة طوبـــاس بشـــكل خـــاص 
كمـا أنهـا . قد أضاف المزید من العقبات على التجمعات الفلسطینیة فـي المنطقـة االسرائیلیة

, , تمثــل خطــرا متصــاعدا، وتهدیــدا لحیــاة الفلســطینیین الــذین یعیشــون فــي المنــاطق المجــاورة
ــــنهم العدیــــد مــــن لقــــوا حــــتفهم خــــالل األنشــــطة الیومیــــة العســــكریة لجــــیش االحــــتالل  مــــن بی

  یلي.اإلسرائ
 

المحمیــات الطبیعیــة فـــي محافظــة طوبــاس : وســـیلة اســرائیل للســیطرة علـــى . 11
 المزید من االراضي الفلسطینیة 

 
, صــادرت اســرائیل مســاحات 1967عقــب احــتالل اســرائیل لالراضــي الفلســطینیة فــي العــام 

شاسعة من االراضي الفلسطینیة تحت مسمى "محمیة طبیعیة" أو "حدیقة وطنیة" من خالل 
 373واالمــر العســكري االســرائیلي رقــم  1969للعــام  363المــر العســكري االســرائیلي رقــم ا

على التوالي. وقد استخدمت إسرائیل هذه االوامر لمصادرة األرض مـن خـالل  1970للعام 
االعالن عنها محمیة طبیعیة وفرض قیودا مشـددة علـى البنـاء واسـتخدام األراضـي فـي هـذه 

البیئــة. اال أن اســرائیل لــم تلتــزم بــالقیود التــي فرضــتها مــن خــالل  المنــاطق للمطالبــة بحمایــة
االوامــر العســكریة الســابقة الــذكر بــل ســارعت الســتغالل هــذه المحمیــات الطبیعیــة والحــدائق 
الوطنیة بما یتناسب ومصالحها االستعماریة التي تمثلت حینهـا ببنـاء المسـتوطنات وتـوطین 

مــن المفتــرض أن تكــون هــذه المحمیــات الطبیعیــة  المســتوطنین فیهــا. وعلــى الــرغم مــن أنــه
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لحمایــة البیئــة، فــان الســلطات االســرائیلیة تعتبــر االمــر جــزءا أساســیا مــن برنــامج مصــادرة 
 األراضي الفلسطینیة.

 
موقعا على انها محمیـات طبیعیـة ویبلـغ مجمـوع  48في الضفة الغربیة المحتلة تم تصنیف 

مســـاحة الضـــفة الغربیـــة المحتلـــة). تجـــدر  % مـــن مجمـــوع12.4كـــم مربـــع ( 703مســـاحتها 
% من مجموع مساحات المحمیات الطبیعیة في الضـفة الغربیـة المحتلـة 88االشارة الى أن 

والتـي مـا  1995یقع في المنطقة التـي تـم تصـنیفها "ج" بحسـب اتفاقیـة أوسـلو الثانیـة للعـام 
% مــــن مســــاحة 12قــــع زالــــت تخضــــع للســــیطرة االســــرائیلیة الكاملــــة, أمنیــــا واداریــــا. فیمــــا ت

المحمیات الطبیعیة في الضـفة الغربیـة فـي المنـاطق المصـنفة "ا" و "ب" حیـث تخضـع هـذه 
 المناطق للسیطرة الفلسطینیة .  

 
 78,000وفي محافظة طوباس بشكل خاص, تصنف السلطات االسرائیلیة ما مساحته 

 یة للمحافظة)% من المساحة الكل19.3(دونما من األراضي الفلسطینیة في المحافظة 
كمناطق محمیات طبیعیة, حیث تمنع الفلسطینیین من البناء فیها أو استغاللها ألي غرض 

نان لمخططاتها االستیطانیة في تلك المناطق كان بهدف السیطرة علیها, فیما تطلق الع
بغض النظر كانت محمیة طبیعیة أم ال. وقد تم تسجیل العدید من الحوادث عندما قام 
الفلسطینیون بحراثة وفالحة أراضیهم التي تقع ضمن المناطق التي تخضع لتصنیف 

تهدید "محمیات طبیعیة", حیث سارعت السلطات االسرائیلیة ألخالء هذه االراضي و 
أصحابها بعدم الدخول الیها أو العمل فیها من خالل أوامر عسكریة. كان اخرها في الثالث 

, عندما سلم الضابط لشؤون الطبیعیة والحدائق 2015عشر من شهر شباط من العام 
في قریة تیاسیر شمال شرق مدینة ین المواطنأحد الوطنیة في االدارة المدنیة االسرائیلیة 

دونمات ومزروعة بحوالي  9كریا یقضي بإخالء أرضه البالغة مساحتها طوباس أمرا عس
متر تحیط باألرض  300شجرة زیتون هذا باإلضافة الى ازالة سلسلة حجریة بطول  300

بذریعة أن االرض المستهدفة مصنفة على انها "محمیة طبیعیة" (تقع ضمن المحمیة 
وكان االمر العسكري الذي یحمل رقم "ناحال بیزیك ایلي").  الذي یطلق علیھا الطبیعیة
وقواعد  1972-5733(قواعد التصرف في المحمیة الطبیعیة (یهودا والسامرة)  2028

في قریة )) قد أمهل المواطن 1974-5734التصرف في الحدائق العامة (یهودا والسامرة) 
المر ساعة لتنفیذ أمر االخالء واعادة االرض الى سابق عهدها. وجاء في ا 48 تیاسیر

 25 



 ]باسالوضع الجیوسیاسي في محافظة طو[ 2018
 

 26 

مالك االرض فان  ما نص علیه امر االخالء, عدم تنفیذ العسكري ایضا انه في حال 
 العتقال والمحاكمة ولعقوبة سجن و/أو غرامة بأقسى أحكام القانون.سوف یكون ُعرضة ل

 
 1972-5733ویجیـــز قـــانون (قواعـــد التصـــرف فـــي المحمیـــة الطبیعیـــة (یهـــودا والســـامرة) 

)) للحكومــــــة 1974-5734العامــــــة (یهــــــودا والســــــامرة) وقواعــــــد التصــــــرف فــــــي الحــــــدائق 
االســـرائیلیة بتطبیـــق سلســـلة مـــن القواعـــد فـــي المنـــاطق المعلنـــة "محمیـــة طبیعیـــة أو حـــدائق 

علــى حــد تصــریحات الجانــب االســرائیلي مثــل تقییــد الوصــول الــى   16وطنیــة" بغیــة حمایتهــا
تعطـــي   18هـــذه القواعـــد, اال أن  17المنطقـــة او البنـــاء فیهـــا أو اســـتغاللها ألي غـــرض كـــان

 السلطات االسرائیلیة أدوات فعالة لمصادرة االراضي الفلسطینیة.
 

كمــا تجــدر االشــارة الــى انــه یمكــن اعــادة تصــنیف المنــاطق التــي تعلنهــا اســرائیل علــى انهــا 
"منـــاطق امنیـــة" الـــى محمیـــات طبیعیـــة بموافقـــة وزیـــر الـــدفاع االســـرائیلي. فمـــثال, اذا قامـــت 

طقـة معینـة فـي الضـفة الغربیـة المحتلـة علـى انهـا "منطقـة أمنیـة" تحـت اسرائیل بتصـنیف من
أي ظرف معین, فانه باإلمكان اعادة تصنیف هذه المنطقة الى محمیة طبیعیـة وذلـك حتـى 

 تمنع اسرائیل وصول الفلسطینیین الى هذه المنطقة وبالتالي مصادرتها.
 

یوضــــح فیــــه أن   19تقریــــرا قــــد نشــــرت 2007العـــام  فــــيوكانـــت حركــــة الســــالم االســــرائیلیة 
اسـرائیل أقامــت العدیــد مـن المســتوطنات االســرائیلیة فـي الضــفة الغربیــة المحتلـة فــي منــاطق 

16      Dispossession and Exploitation Israel’s Policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea 
http://www.btselem.org/download/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf 
17  National Parks and Nature Reserves Regulations (Prohibitions on Causing Damage to Protected 
Nature Values), 1968. 
http://faolex.fao.org/cgi-
bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-
FAOC033422&format_name=ERALL&lang=eng 
18  National Parks and Nature Reserve Law (No. 5723 of 1963) 
http://faolex.fao.org/cgi-
bin/faolex.exe?rec_id=004935&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_na
me=@ERALL 
19Construction of Settlements and Outposts on Nature Reserves in West Bank, Dror Etkes and Hagit 
Ofra.n  

                                                 

http://www.btselem.org/download/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-FAOC033422&format_name=ERALL&lang=eng
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-FAOC033422&format_name=ERALL&lang=eng
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-FAOC033422&format_name=ERALL&lang=eng
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=004935&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=004935&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=004935&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
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كانت اصال مصـنفة محمیـات طبیعیـة مـن قبلهـا (الحكومـة االسـرائیلیة), االمـر الـذي یظهـر 
خارطــة تالعـب اسـرائیل بـالقوانین التـي تسـنها لصـالح مطامعهـا االسـتعماریة فـي المنطقـة. ال

 )8رقم (

 
االراضي الفلسطینیة التي تخضع لتصنیف محمیات طبیعیة في  ):8الخارطة رقم (

 محافظة طوباس
 

   محافظة طوباسسیاسة االغالق االسرائیلیة في . 12
 

 محافظـة طوبـاستأتي سیاسة اإلغالق االسرائیلیة وٕاقامة الحواجز العسكریة اإلسـرائیلیة فـي 
 ري التــي تنتهجهــا إســرائیل لتضــییق الخنــاق علــى المــواطنینسیاســة العــزل العنصــمــن  كجــزء

وٕاجبارهم على الرحیل، تمهیدًا لالسـتیالء الكامـل  محافظة طوباسفي القاطنین الفلسطینیین 
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علـى المنطقـة وجعلهـا تحـت السـیطرة اإلسـرائیلیة. وبنـاء علـى مـا سـبق, فقـد عمـدت إسـرائیل 
محافظة طوبـاس والتـي هـي القاطنین في  على المواطنین الفلسطینیینعلى تشدید الحصار 

مـن خـالل الحـواجز  "العـزل الشـرقیةبمنطقـة  جزء من المنطقة التي أصبحت تعـرف محلیـا "
بمحافظـات  العـزل الشـرقیةالتي أقامتها على المداخل الرئیسیة التـي تصـل منطقـة العسكریة 

منطقـــة الة داخـــل الضـــفة الغربیـــة وعلـــى المـــداخل الفرعیـــة التـــي تـــربط التجمعـــات الفلســـطینی
مـا بـین رئیسـي  اعسـكری احـاجز  15إلـى  یومنـا هـذابعضها ببعض والتي یصل عددها حتى 

, منها حاجزي تیاسیر والحمرا اللـذان لعبـا دورا رئیسـیا فـي اعاقـة سـیر الحیـاة الیومیـة وثانوي
الفلســـــطینیین المغـــــادرین منطقـــــة غـــــور االردن وبـــــالعكس خـــــالل ســـــنوات االحـــــتالل  ألالف

لي وبـاألخص عقـب انـدالع االنتفاضـة الفلسـطینیة الثانیـة فـي شـهر ایلـول مـن العـام االسرائی
حیــث شــددت اســرائیل مــن اجراءاتهــا علــى هــاذین الحــاجزین ومارســت تجــارب الــذل  2000

معبـر رئیسـي واحـد علـى الـى  باإلضـافةواالهانـة بحـق الفلسـطینیین بكـل معنـى الكلمـة, هـذا 
معبر بیزیـك كمـا یطلـق علیـه االسـرائیلیون أو المعبـر ( الخط االخضر, ُیعرف بمعبر بیسان

(من ضـمنها خنـادق خنادق امتدت من شمال االغوار  بإنشاءكما قامت اسرائیل . االصفر)
وبمحـاذاة المسـتوطنات االســرائیلیة وحتـى اواســطها تـم حفرهـا فـي اراضــي محافظـة طوبـاس) 

یـة وحرمـان مربـي الماشـیة االمر الذي عمل على عزل آالف الدونمات من االراضـي الزراع
یبـین  )9(جدول رقـم الطق. اواالغنام من استغالل االراضي الزراعیة والمراعي في تلك المن

التـي تســیطر علـى حركـة مــرور الفلسـطینیین مــن و الحـواجز العســكریة االسـرائیلیة تصـنیف 
 -:محافظة طوباسالى 

: الحواجز العسكریة االسرائیلیة في محافظة )9(جدول رقم ال
 طوباس

 العدد التصنیف
 4 ساتر ترابي

 2 بوابة حدیدیة
 1 حاجز مؤقت

  المجموع
معهد االبحاث المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة, 

 2018أریج التطبیقیة (القدس), 
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أصدر المسؤول في االدارة المدنیة  2005 عامال من أیلول شهر فيانه  والجدیر بالذكر

ة الغربیة المحتلة انذاك, یائیر نفیه ألوف, أمرا عسكریا یحمل اسم االسرائیلیة في الضف
نقاط عبور)،   ,(1967-5727) 34یهودا و السامرة (رقم  –(أمر بشأن مناطق مغلقة 

 الغربیة, الضفة في معابر رئیسیة (نقاط حدود) عشرة إقامة عن 2005- 5775
(من الشمال الى  20عنصريجدار العزل ال طول خط  على عبور نقطة 23 إلى باإلضافة

على مداخل المدن والقرى  القائمةالجنوب) الستبدال الحواجز العسكریة اإلسرائیلیة الحالیة 
الفلسطینیة بهدف تخفیف وطأة احتكاك المدنیین الفلسطینیین مع الجنود اإلسرائیلیین على 

معبر ترقومیا و الحواجز االسرائیلیة . وتشمل هذه المعابر: معبر مزموریا شرقي بیت لحم 
معبر بیتونیا في رام و معبر شعار افرایم في طولكرم و معبر الجلمة في جنین و في الخلیل 

في  300معبر جیلو و شمال منطقة االغوار (معبر بیسان) معبر حسام تصاهوب و اهللا 
معبري شعفاط والزعیم شرقي مدینة القدس ومعبر قلندیا في القدس. وكانت و بیت لحم 

ت خمسة من هذه المعابر التي تنوي اقامتها لألغراض التجاریة بهدف اسرائیل قد صنف
هذا  (معبر بیسان)معبر حسام تصاهوب منها السیطرة على الحركة التجاریة للفلسطینیین 

باإلضافة الى سعیها للسیطرة على حركة مرور الفلسطینیین في االراضي الفلسطینیة 
ى مسار الجدار في الضفة الغربیة سوف بعكس ما تدعیه حیث أن بناء هذه المعابر عل

هذه  بإقامةیخلق واقع جدید على االرض الفلسطینیة باعتبار قرار الحكومة اإلسرائیلیة 
المعابر قرار أحادي الجانب یهدف الى تكریس خط الجدار كخط حدود سیاسي بین 

 .إسرائیل واألراضي الفلسطینیة المحتلة
 

الحركات ب, تتحكم اسرائیل طوباسأراضي محافظة وعقب االنتهاء من بناء الجدار على 
(معبر بیزاك كما یطلق علیه رئیسي بیسان الالتجاریة من والى المحافظة من خالل معبر 

الذي حولته اسرائیل من حاجز عادي الى معبر حدودي یفصل بین الضفة االسرائیلیون) 
التجاریة من والى اسرائیل, , حیث تسمح اسرائیل بتبادل البضائع الغربیة المحتلة واسرائیل

 2005 أیلول  9 ، االسرائیلیة الیومیة هآرتس جریدة  20
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كما تسمح اسرائیل بعبور السیارت االسرائیلیة (ذات اللوحة الصفراء) بدخول منطقة غور 
 )9الخارطة رقم (. االردن

 

 ): الحواجز والمعابر العسكریة االسرائیلیة في محافظة طوباس9الخارطة رقم (
 

 محافظة طوباسفي  ةالشوارع االلتفافیة االسرائیلی. 13
 

(التي تم  1993أیلول  -بدأ مصطلح 'الطرق االلتفافیة' بالظهور مع مرحلة اتفاقیات أوسلو
توقیعهــــا بــــین منظمــــة التحریــــر الفلســــطینیة و اســــرائیل) لإلشــــارة إلــــى الطــــرق التــــي أقامهــــا 
اإلســـرائیلیون فـــي المنـــاطق الفلســـطینیة المحتلـــة بهـــدف ربـــط المســـتوطنات اإلســـرائیلیة فـــي 

ا بـبعض و تلـك داخـل إسـرائیل.  منـذ ذلـك الحـین, كثفـت اسـرائیل مـن الضفة الغربیة بعضـه
جهودها لزیادة حجم الطـرق االلتفافیـة فـي األراضـي الفلسـطینیة المحتلـة كجـزء مـن سیاسـتها 
لفرض حقائق على أرض الواقع و التي في النهایة سوف تؤثر على نتـائج المفاوضـات مـع 

نیة متصــلة جغرافیــا و قابلــة للحیــاة. و خــالل الفلســطینیین، بمــا فــي ذلــك إنشــاء دولــة فلســطی
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كیلـــومتر مـــن الطـــرق االلتفافیـــة  2155 شــقتمكنـــت اســـرائیل مـــن , 51ال  ســنوات االحـــتالل
المســــتوطنات تواصــــل لتســــهیل ) 578والشــــارع االلتفــــافي رقــــم  90(الشــــارع االلتفــــافي رقــــم 

ســـــمح فقـــــد  ات أوســـــلو,. ووفقـــــا التفاقیـــــمحافظـــــة طوبـــــاساإلســـــرائیلیة غیـــــر القانونیـــــة فـــــي 
أیلـول  30باستخدام هذه الطـرق اال أنـه عقـب انـدالع االنتفاضـة الثانیـة بتـاریخ للفلسطینیین 

من استخدام هذه الطرق الفلسطینیین , منعت سلطات االحتالل االسرائیلي 2000من العام 
 إقامــة الطــرق االلتفافیــة االســرائیلیة فــيوالجــدیر بالــذكر أن . "األمنیــة "الــدواعي ذریعــةتحــت 

المحتلــة عملــت علــى كــبح تنمیــة المجتمعــات المحلیــة الفلســطینیة فــي  األراضــي الفلســطینیة
, الخارطـة الضفة الغربیة من خالل خلق واقع من العوائـق فـي المنـاطق المخصصـة للتنمیـة

 .)10رقم (
 

 جدار العزل العنصري على أراضي محافظة طوباس. 14
 

یقتطع الجزء حیث  ,كیلومترا 7 باسطو  فظةمحا فيالقائم  العزل العنصري جدار طول یبلغ
ویعزل كما  . أصحابهالیضعها في معزل عن الشمالي والشمالي الغربي من المحافظة 

, كیلومتر مربع) 2( دونما 2043 ما مساحتهباس جدار العزل العنصري في محافظة طو 
 ة. سهل القاعون في المحافظعلى  أراضي , ویأتي % من مساحة المحافظة الكلیة5.0
 )10خارطة رقم (وال )13جدول رقم (ال
 

 طوباسجدار العزل العنصري في محافظة وضع : )10(جدول رقم ال

 مراحل بناء الجدار طول الجدار (كم) نوع الجدار

 بجمیع مراحله قائمالجدار  7 سیاج عازل

 الكلي طول الجدار 7
القدس  –یقیة المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة, معهد االبحاث التطب

 2018 (أریج),
 

 2010نظم المعلومات الجغرافیة و االستشعار عن بعد, أریج  وحدة  21
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 طوباسجدار العزل العنصري في محافظة وضع  ):10خارطة رقم (ال
 

 األراضي من )²كم 1.1دونما (  1130 باسطو  محافظة في المعزولة األراضي وتشمل
 هذه إلى ) من المناطق المفتوحة والغابات. أما الدخول²كم 0.8دونما ( 777الزراعیة و
 لألراضي ملكیتهم إثبات على القادرین للمزارعین یسمح فقطفلمعزولة, ا الزراعیة األراضي

المدنیة اإلسرائیلیة) ویتم إصدار التصاریح  لدى الدوائر اإلسرائیلیة المعتمدة (كاإلدارة
 الملكیة صكوك في السن منهم) التي تندرج أسماؤهم كبار ألصحاب األراضي (عادة

 إلى موسم من التصاریح هذه صدرتاإلسرائیلیة  المدنیة اإلدارة أن بالذكر العقاریة. والجدیر
 بأنفسهم الزراعیة أراضیهم أصحاب األراضي فالحة على یصعب الذي األمر آخر،

المعدات الالزمة و الكاملة لفالحة  أو العاملة األیدي تشمل ال هذه التصاریح وأن خصوصا
 )11جدول رقم (ال .األرض
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جدار شمال المعزولة  تصنیف االراضي: )11(جدول رقم ال
  العزل العنصري في محافظة طوباس

 تصنیف االراضي المساحة (بالدونم)
 العدد

 1 اراضي زراعیة 1130

 2 مناطق مفتوحةو غابات  777

 3 منطقة جدار 136

 المجموع 2043
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة, معهد االبحاث 

 2018 القدس (أریج), –التطبیقیة 
 

 محافظة طوباساسرائیل تلتهم أراضي سهل القاعون الشرقي في   14.1
 
مصــدر رزق لمئــات هــو . والســهل محافظــة طوبــاسقــع ســهل القــاعون فــي أقصــى شــمال ی

وما زالت تقطن فیها حتـى  1967العائالت الفلسطینیة التي كانت تقطن المنطقة قبل العام 
قعــــه االســــتراتیجي, محاذیــــا للخــــط ســــهل القــــاعون الشــــرقي ومو  ألهمیــــةیومنــــا هــــذا. ونظــــرا 

) وغنـي بالمصـادر الطبیعیـة, جعلـه محـط أنظـار االسـرائیلیین 1949االخضر (خط الهدنـة 
الــذي لــم یتــرددوا فــي تســخیر امكانیــاتهم لالســتیالء علیــه ولــو بــالقوة و ضــمه الــى اســرائیل. 

تـــاد دونمـــا, جمیعهـــا أراضـــي زراعیـــة اع 1800وتبلـــغ مســـاحة القـــاعون الشـــرقي مـــا یقـــارب 
عنــدما جــاء موظفــو دائــرة أراضــي اســرائیل  1978أصــحابها فالحتهــا وزراعتهــا حتــى عــام 

 اوبرفقـة قــوة كبیــرة مـن جــیش االحــتالل االسـرائیلي مدججــة بالســالح الـى موقــع الســهل وقــامو 
بطـــرد مالكیهـــا مـــن أراضـــیهم فـــي وضـــح النهـــار لمصـــادرة أراضـــي الســـهل. ویـــروى مـــالكي 

سابق انذار ولم یتم تسلیمهم أیة أوامر خطیـة تـنص علـى  االراضي أن المصادرة تمت دون
ذلك بل حدثت عملیة االسـتیالء علـى هـذه االراضـي تحـت تهدیـد السـالح وبـالقوة. ویضـیف 
ـــرة أراضـــي اســـرائیل هـــذه  ـــه عقـــب مصـــادرة أراضـــي الســـهل, ســـلمت دائ مـــالكي االراضـــي ان

 33 
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االسـتیطانیة 'معالیـه  للمسـتوطنین القـاطنین فـي كـل مـن التجمعـات 22االراضي بعقود ایجـار
) والقریبـة مـن 1949جلبوع' و'معالیه معراف' الموجودة داخـل الخـط االخضـر (خـط الهدنـة 

سهل القاعون, لزراعتها و فالحتها وذلك لتعزیز السیطرة على أراضي السهل وابقائها تحـت 
  .اإلسرائیلیةة سیطر ال
  

الضــفة الجانـب بــین إسـرائیل و , تــم االعـالن عــن سیاسـة العـزل األحادیــة 2002و فـي العـام 
المحتلــة مــن خــالل اقامــة جــدار عــزل فــي االراضــي الفلســطینیة وٕایجــاد منطقــة عــزل  الغربیــة

أن  أنــداكفــي الجــزء الغربــي مــن الضــفة الغربیــة. وكانــت الســلطات االســرائیلیة قــد صــرحت 
لغربیـة أمنیة, لحمایـة المسـتوطنات االسـرائیلیة فـي الضـفة ا ألغراضاقامة جدار العزل جاء 

والمستوطنین القاطنین فیها, اال أن ما جاء في الخرائط االسرائیلیة التي نشرتها وزارة الدفاع 
االسرائیلیة على صفحتها االلكترونیة أظهر عكس ذلـك, حیـث تبـین أن المخطـط العنصـري 
االســـرائیلي جـــاء لیحقـــق المطـــامح االســـرائیلیة فـــي االراضـــي الفلســـطینیة وذلـــك عـــن طریـــق 

ـــــة و المنـــــاطق المفتوحـــــة و مصـــــادرة ا ـــــدونمات مـــــن االراضـــــي الفلســـــطینیة (الزراعی الف ال
المصادر الطبیعیة) و لم یكن لدواعي أمنیة البتة. وكان مخطـط جـدار العـزل العنصـري قـد 
شمل منطقة سهل القاعون أیضا. وبالرغم من أن مخطط العـزل العنصـري قـد تعـرض لعـدة 

اال أن أي مـن هـذه التعـدیالت شـمل منطقـة  2002منذ االعالن عنه فـي العـام  23تعدیالت
ســهل القـــاعون االمـــر الـــذي یظهـــر النیـــة االســـرائیلیة فـــي مصـــادرة وضـــم هـــذه المنطقـــة منـــذ 

تحـت تهدیـد السـالح.   1978شـرعیة لعملیـة المصـادرة التـي تمـت فـي العـام  إلضـفاءالبدایة 
منطقـــة ســـهل كانـــت الســـلطات االســـرائیلیة قـــد أتمـــت اقامـــة جـــدار العـــزل العنصـــري حـــول 

االمر الذي جعل من وصول مـالكي االراضـي الـى أراضـیهم أمـرا  2006القاعون في العام 
 )11خارطة رقم (المستحیال. 

 

 بحسب افادات المزارعین الفلسطینیین الذین كانوا یعملون في منطقة سھل القاعون عقب مصادرتھ 22
تعدیالت تركزت على مسار الجدار في مناطق أثارت معضالت جغرافیة لمسار الجدار في الضفة الغربیة حیث ارتكزت على حل   23

 .اكل اعتبرت عثرة أمام سعي إسرائیل االستمرار في بناء الجدارمش
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أراضي سهل القاعون  : مخطط جدار العزل العنصري یعزل)11رقم (طة ار خال
 الشرقي

 
 محافظة طوباسمخططات الهدم و االخالء في . 15

 
تعاني التجمعات الفلسطینیة الواقعة في منطقة االغوار الفلسطینیة من سیاسات االضـطهاد 

للضـفة الغربیـة وقطـاع غـزة فـي  يسـرائیلاالحـتالل االاالسرائیلي الالمتناهیة حیث أنـه عقـب 
مـــن خـــالل وذلـــك لمنطقـــة الشـــرقیة فـــي الضـــفة الغربیـــة رائیل ااســـ, اســـتهدفت 1967العـــام 

االعـــالن عـــن مســـاحات شاســـعة مـــن منطقـــة االغـــوار 'منطقـــة عســـكریة مغلقـــة' عقـــب العـــام 
بقصـــــد إیقـــــاف التطـــــور العمرانـــــي الفلســـــطیني فـــــي المنطقـــــة والتنمیـــــة االقتصـــــادیة  1967

ططاتهــا االســتیطانیة تنفیــذ مخ لهــاوتهجیــرهم مــن أمــاكن ســكناهم حتــى یتســنى للفلســطینیین 
نمـو . وقـد شـكلت هـذه السیاسـة عائقـا أمـام ةوتعزیز وجودها في االراضي الفلسطینیة المحتل

 35 
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یمنع البنـاء فیهـا في مناطق  معظمها بسب وقوع محافظة طوباسالتجمعات الفلسطینیة في 
المصـــــادر اســـــرائیل اســـــتنزفت كمـــــا صـــــادر عـــــن االدارة المدنیـــــة االســـــرائیلیة. اال بتصـــــریح 

(االبـــار والینـــابیع) الطبیعیـــة الزراعیـــة ومصـــادر المیـــاه  كاألراضـــيطبیعیـــة الموجـــودة فیهـــا ال
مــن خــالل بنــاء االبــار االرتوازیــة وذلــك المجــاورة هــا لصــالح المســتوطنات االســرائیلیة توحول

قــد تماشــت السیاســات االســرائیلیة الرامیــة الــى االســتیالء و . الفلســطینیین علــى الرحیــل دفعلــ
(رئـــیس الـــوزراء  بنیـــامین نتنیـــاهومـــع مـــا صـــرح بـــه  محافظـــة طوبـــاسي فـــي علـــى االراضـــ

عـدم رغبـة  أوضـح حیـث 2005في الثالث مـن شـهر حزیـران مـن العـام  االسرائیلي الحالي)
لـن یكـون ' صـرح انـهحیـث ومنطقـة العـزل الشـرقیة  االغـواراسرائیل في التخلي عن منطقة 

سـیبقى تحـت سـیطرة  االغـوار'. ةائیلیمدرج في أي مـن عملیـات االنسـحاب االسـر  االغوار
... ونحــن لــن نعــود إلــى حــدود إلســرائیلإنــه الــدرع الشــرقي الــدفاعي '. 'اســرائیل الــى االبــد

   24'.1967العام 
 

منطقـــة العـــزل محافظـــة طوبـــاس بشـــكل خـــاص و سیاســـة الهـــدم االســـرائیلیة فـــي  جـــاءتكمـــا 
ي قــدما بتنفیــذ مخططاتهــا لتؤكــد علــى عــزم الحكومــة االســرائیلیة بالمضــبشــكل عــام الشــرقیة 

 25أبدا على أساس االحتیاجات االمنیة والضرورات العسكریةحیث انها لم تكن  االستیطانیة
ألســـــباب تهـــــدف المصـــــالح االســـــرائیلیة واهمهـــــا بنـــــاء  بـــــل جـــــاءتوالبنـــــاء الغیـــــر مـــــرخص 
ــــة العــــزل الشــــرقیة  المســــتوطنات اإلســــرائیلیة (مــــن ضــــمنها محافظــــة وخصوصــــا فــــي منطق

ت الهــدم واالخــالء فــي االعــوام اوقــد صــعدت اســرائیل مــن عملیــ. دس الشــرقیةالقــو طوبــاس) 
حافظـــة طوبـــاس مفـــي  التجمعـــات الفلســـطینیة العدیـــد مـــنة حیـــث اســـتهدفت یالقلیلـــة الماضـــ

الفارســـیة وخربـــة الحدیدیـــة وخربـــة حمصـــة كخربـــة وخاصـــة التجمعـــات البدویـــة فـــي المنطقـــة 
وخربـة ام الجمـال  خربـة مكحـول وخربـة یـرزاو  وادي المـالحوخربتي البرج والمیتة فـي منطقـة 

 الى قریة العقبة التي تأثرت بشكل سلبي من االجراءات االسرائیلیة. باإلضافةهذا 
 

عندما نشرت  2011حدیثا جرى التداول به في شهر ایلول من العام تجدر االشارة الى أن 
یلیة (ممثلــة بــاإلدارة فیــه نیــة الســلطات االســرائ أظهــرت 26االســرائیلیة تقریــرا هــآرتسصــحیفة 

24  "Netanyahu Warns Against PA Terror State, Leaving Jordan Valley." Israel National News, 03 June 
2005. <http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/83197>. 

 1949للعام  ]1[من اتفاقیة جنیف الرابعة 53المادة   25
 26 Israel to forcibly evict Bedouins from West Bank 

                                                 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/83197
http://www.poica.org/editor/fckeditor.html?FieldName=EditorDefault%23_ftn1
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المدنیــة االســرائیلیة) ترحیــل التجمعــات البدویــة التــي تعــیش فــي المنــاطق المصــنفة "ج" فــي 
والتي یبلغ اجمـالي (من ضمنها تلك في منطقة االغوار الفلسطینیة) الضفة الغربیة المحتلة 

الترحیل , بحیث تبدأ المرحلة االولى من فلسطیني الف مواطن 27عدد سكانها ما یزید عن 
, وتشــمل نقــل التجمعــات البدویــة شــرق 2014القصــري فــي شــهر كــانون الثــاني مــن العــام 

فلســطیني مــن عــرب الرشــایدة) الــى موقــع قریــب مــن مكــب النفایــات التــابع  2400القــدس (
لبلــــدة أبــــو دیــــس شــــرق القــــدس, بینمــــا تشــــمل المرحلــــة الثانیــــة مــــن الترحیــــل القصــــري لهــــذه 

وفـــي الحقیقـــة, ان االغـــوار وبـــاقي الضـــفة الغربیـــة المحتلـــة. التجمعـــات البدویـــة فـــي منطقـــة 
االستهداف المستمر للتجمعات البدویة الفلسطینیة في منطقـة االغـوار الفلسـطینیة هـو حلقـة 

االجـراءات وبدون أدنى شـك فـإن كافـه من سلسلة حلقات لعملیة االسرلة الصامتة للمنطقة. 
اإلســــرائیلي علــــى مــــدار ســــنوات احتاللهــــا التــــي قامــــت بهــــا ســــلطات اإلحــــتالل االســــرائیلیة 

ســوى أدوات بهــا حتــى یومنــا تحــت ذرائــع عــدة مــا هــي لألراضــي الفلســطینیة ومــا زالــت تقــوم 
فـرض الوقـائع علـى األرض و لتبریر استدامة اإلحتالل على هذه االرض واسـتنزاف مواردهـا 

اض للضــحایا بطــرق تتــوهم دولــة اإلحــتالل بأنهــا شــرعیة ودیمقراطیــة طبًعــا مــع حــق االعتــر 
 الفلسطینیین في محاكمها ودوائرها.

 
 االنتهاكات االسرائیلیة بحق المیاه في محافظة طوباس. 16

 
ان االنتهاكــات االســرائیلیة فــي محافظــة طوبــاس ال تقتصــر علــى االســتیطان وبنــاء الجــدار 

یــا واجـراءات العــزل والتهویـد التــي تفرضــها اسـرائیل فــي المنطقـة, بــل تمتــد لتطـال قطــاع حیو 
, وهــو الفلســطینیة بشـكل عـام وفــي منطقـة االغـواربشـكل خـاص اخـر فـي محافظـة طوبــاس 
ولطالمــا عملــت اســرائیل علــى نهــب المیــاه الفلســطینیة فــي منطقــة قطــاع المیــاه الفلســطینیة. 

صالح المسـتوطنات والبـؤر االسـتیطانیة االسـرائیلیة القائمـة بشـكل غیـر لاالغوار الفلسطینیة 
ـــانون ـــةق , اســـتطاعت الثمـــاني واالربعـــین . وخـــالل اعـــوام االحـــتالل االســـرائیليي فـــي المنطق

اســرائیل الســیطرة علــى االبــار والینــابیع المیــاه الفلســطینیة فــي المنطقــة وتحویلهــا لالســتخدام 
ــــى التجمعــــات  ــــذي انعكــــس ســــلبا عل المباشــــر مــــن قبــــل المســــتوطنات االســــرائیلیة االمــــر ال

Israel forcibly to evict Bedouins from West Bank 
 http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-to-forcibly-evict-bedouins-from-west-bank-
1.384290Israel  

 

                                                                                                                                            

http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-to-forcibly-evict-bedouins-from-west-bank-1.384290Israel
http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-to-forcibly-evict-bedouins-from-west-bank-1.384290Israel
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 عـامالالفلسطینیین لمصادر المیاه التي كانت تشكل خسارة , الفلسطینیة في المنطقة: (أوال)
. (ثانیــا): ان المنتجــات الزراعیــة غــور االردن رئیســیا فــي االزدهــار االقتصــادي فــي منطقــة

التـــي تنتجهـــا المســـتوطنات اإلســـرائیلیة فـــي منطقـــة االغـــوار (والتـــي مـــن ضـــمنها محافظـــة 
م اهــا ومصــادرتها فــي أعــو طوبــاس) یــتم زراعتهــا علــى أراضــي فلســطینیة تــم االســتیالء علی

سابقة ویتم الیوم ریها بمیاه سیطرت علیها اسرائیل بشكل غیر قانوني من المصادر المائیـة 
الى شحة المیاه لري االراضي الزراعیة الفلسطینیة في  باإلضافة. و(ثالثا) ایضا الفلسطینیة

المیـــاه فـــي كمیـــة منطقـــة االغـــوار, أصـــبحت التجمعـــات الفلســـطینیة تعـــاني مـــن نقـــص حـــاد 
أقــل بكثیــر مــن حیــث یــتم تزویــد الفلســطینیین فــي تلــك المنطقــة بكمیــات میــاه المــزودة لهــم, 

بها من قبل منظمـة الصـحة العالمیـة  الموصيوایضا أقل من الكمیة احتیاجاتهم  األساسیة 
لتر/للفرد/الیــوم)، حیــث تحصــل بعـض التجمعــات الفلســطینیة مثــل قریــة  100(الحـد األدنــى 
جـدول رقـم ال .للفرد في الیـوم فقـطلترا  20حافظة طوباس على ما یقارب من الحدیدیة في م

)12( 
 

كمیة المیاه التي یتم تزویدها الى  مستوطنات مجلس إقلیمي غور ): 12جدول رقم (ال
 والتي من ضمنها المستوطنات االسرائیلیة في محافظة طوباس 27األردن

 المستوطنة
 التعداد السكاني

 2017 

المتوفرة  مجموع المیاه
 لالستهالك المنزلي

مجموع المیاه المتوفرة 
 لالستهالك الزراعي

 (ألف متر مكعب سنویًا)
 2748 36.76 219 *بقاعوت
 63.12 11.1 242 * حمدات
 2200 55.95 421 *میخوال

مســــــــــــــــــــــــــــكیوت/ 
 لناحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 *مسكیوت
72 5 621 

 1950 25.93 208 *روعي
 104.6 2.2 110 *)حالاروتم (ن

 .http://www.jordanvalley.org.il/?categoryId=38842المجلس اإلقلیمي في غور األردن: 27 
                                                 

http://www.jordanvalley.org.il/?categoryId=38842
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 یخــــوالشــــدمات م
ـــــــــــــــــــــــــــــــات  + هاف

 *شوكیك
682 65.1 2801.07 

المالیــــــــة  شــــــــركة
وادي األردن للــــــــــــ

منظمـــة ( 1987
 إقلیمیة)

1693 10 225.4 

 –مجموع 
المستوطنات 
االسرائیلیة في 

محافظة 
 طوباس

 212.04 10713.19 

 الكلي مجموعال
مجلس  -

إقلیمي غور 
 األردن

3640 580 41341 

 28دس (أریج)الق-معهد االبحاث التطبیقیةالمصدر: 
 

ــــس  20متــــوفرة لالالمعلومــــات ) ان 16یظهــــر الجــــدول رقــــم ( مســــتوطنة تقــــع ضــــمن المجل
ركة میكـوروت حیـث قامـت شـ 2011عـام لاإلقلیمي لغور األردن. وتشیر هذه اإلحصائیات ل

ألـــف متـــر مكعـــب مـــن المیـــاه لالســـتخدام  580مـــا یقـــارب المســـتوطنات باإلســـرائیلیة بتزویـــد 
ملیــون متــر مكعــب  لالســتخدامات الزراعیــة خــالل ذلــك العــام.  41,3المنزلــي، ومــا یقــارب 

لتر للفرد في الیوم الواحد لالسـتهالك  436وبذلك یكون معدل تزوید الفرد من المیاه حوالي 
  لتر للفرد في الیوم الواحد لالستهالك الزراعي. 31,116المنزلي و

 المتاجرة بمیاه الجیران  28
http://www.arij.org/files/arijadmin/watertradingarabic.pdf 
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