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 خلفیة تاریخیة 
 

, قامت الجمعیة العامة التّابعة لهیئة األمم 1947في التاسع و العشرین من شهر تشرین ثاني (نوفمبر) للعام 
 المتحدة بالموافقة على قرار تقسیم فلسطین إلنهاء النزاع العربي/الیهودي على أرض فلسطین الخاضعة

دولة عربیة وأخرى تقسیم فلسطین التاریخیة الى دولتین, إلى  1لالنتداب البریطاني. وقضت خطة التقسیم
% من األراضي التي كان یملكها 55.6یهودیة. وبموجب خطة التقسیم كانت الدولة الیهودیة ستحصل على 

المساحة التي كان یملكها الفلسطینیون في عهد االنتداب البریطاني (من فلسطین التاریخیة) في حین أن 
% من التعداد السكاني، بینما كانت الدولة 30% من األرض وكانوا یشكلون 6الیهود لم تتجاوز ال 

% فقط من مساحة فلسطین التاریخیة في حین أن السكان الفلسطینیون 43.7الفلسطینیة ستحصل على 
. وبسبب رفض العرب لخطة نداكأ% من التعداد السكاني 70% من األرض ویشكلون 94كانوا یملكون 

, نشبت آنذاكللیهود أكثر مما للعرب الذین كانوا یملكون غالبیة االراضي  باألرضالتقسیم كونها تعطي حق 
نشئت الدولة العبریة % من أراضي فلسطین التاریخیة وأُ 78وسیطر الیهود على ما نسبته  1948حرب عام 

 التي باتت تعرف بدولة إسرائیل. 
 

ورفض العرب فـي ذلـك الوقـت خطـة التقسـیم ألنهـا تجاهلـت حقـوق األغلبیـة مـن سـكان فلسـطین العـرب. ومـع 
انتهاء االنتداب البریطاني وانسحاب الجیوش, شنت المیلیشـیات الیهودیـة مـن المهـاجرین الحـرب ضـد السـكان 

 418ریخیــة، وتــدمیر ٪ مــن مســاحة فلســطین التا78الفلســطینیین والتــي انتهــت مــع ســیطرة المیلیشــیات علــى 
فلسطیني إلى الشتات لیصـبحوا الجئـین فـي منـاطق أخـرى فـي  800,000قریة فلسطینیة وطرد ما یقارب ال 

 فلسطین وبلدان أخرى. 
 

ترسـیم  تـموعنـدما . كیلـومتر مربـع 843.2وبلغت مساحة محافظة طـولكرم بحسـب مـا جـاء فـي خطـة التقسـیم 
% مــن المســاحة الكلیــة للمحافظــة 60.5نســبته محافظــة طــولكرم مــا  خســرت, 1949خــط الهدنــة فــي العــام 

  كیلومتر مربع.  332.7حیث بلغت انذاك, 
 

 181قرار األمم المتحدة رقم بحسب   1
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, احتلــت إســرائیل الضــفة الغربیــة بمــا فیهــا القــدس الشــرقیة 1967وفــي الخــامس مــن شــهر حزیــران مــن العــام 
لالراضــي وقطــاع غــزة ومرتفعــات الجــوالن الســوریة وشــبه جزیــرة ســیناء المصــریة. وبعــد االحــتالل اإلســرائیلي 

بمــا  الفلســطینیة فــي الضــفة الغربیــة االحــتالل االســرائیلي ترســیم الحــدود االداریــة للمحافظــات أعــادالفلســطینیة, 
. ²كـم 245.3رقعـة مسـاحة محافظـة طـولكرم الحاصـل, بلغـت وبنـاء علـى الترسـیم . یتناسب ورؤیتهـا الخاصـة

نســمة بحســب احصــائیات الجهــاز  186,760 مــا یزیــد عــن محافظــة طــولكرمالتعــداد الســكاني لهــذا وقــد  بلــغ 
 . 2لالجئینین مخیم ا, منهاسكنی اتجمع 38 على موزعین 2017 الفلسطیني للعام لإلحصاءكزي المر 

 
 الوضع الجیوسیاسي في محافظة طولكرم في اطار اتفاقیات أوسلو . 1
 

تم , والموقعة بین السلطة الوطنیة الفلسطینیة وٕاسرائیل 1995اتفاقیة أوسلو الثانیة والمؤقتة للعام بناء على 
دونما من  62592و"ج", حیث تم تصنیف ما مساحته  الى مناطق "أ" و "ب" طولكرمتقسیم أراضي محافظة 

% من المساحة الكلیة للمحافظة, فیما تم تصنیف ما مساحته 25.5أراضي المحافظة كأراضي "ا", ما نسبته 
من المساحة الكلیة للمحافظة. أما  %34.4دونما من أراضي المحافظة كمناطق "ب", ما نسبته  84450

% من أراضي المحافظة فقد تم 40.1دونما, ما نسبته  98194ظة والبالغ المتبقي من أراضي المحاف ءالجز 
تصنیفه كمناطق "ج" وهي المناطق التي تقع تحت السیطرة الكاملة للحكومة اإلسرائیلیة حیث یمنع البناء 
الفلسطیني فیها أو االستفادة منها بأي شكل من االشكال اال بتصریح من االدارة المدنیة االسرائیلیة في 

. والجدیر بالذكر أن معظم األراضي الواقعة في مناطق "ج" هي األراضي الزراعیة والمناطق طولكرم
التقسیم اإلداري یعرض  1المفتوحة والتي تشكل مصدر دخل رئیسي للفلسطینیین في المحافظة. جدول رقم 

 ):1995المرحلة االنتقالیة ( -تبعًا التفاقیة أوسلو طولكرملمحافظة  السكاني و
  

 بحسب الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  2
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منطقة أ، حیث تتمتع السلطة الفلسطینیة بكامـل السـیطرة االمنیـة و االداریـة حیـث تتكـون منطقـة أ مـن األجـزاء الرئیسـیة   3
 للمدن الكبیرة في الضفة الغربیة. 

المخیمــات. و تســیطر الســلطة  منطقــة ب وتشــكل معظــم المنــاطق الفلســطینیة المأهولــة مــن البلــدیات والقــرى وبعــض  4
 الوطنیة 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 , فاما منطقة ج  5
 معظم األراضي الفلسطینیة غیر المأهولة أو المناطق ریفیة المأهولة بشكل محدود.تتكون من جمیع المستوطنات اإلسرائیلیة و 

المرحلة  -وفقا التفاقیة أوسلو طولكرمتصنیف أراضي محافظة : 1جدول رقم 
)1995االنتقالیة (  

 النسبة المئویة من
 أراضي المحافظة %

 المساحة
 (بالدونم)

 تصنیف المنطقة

 3منطقة ا 62592 25.5
 4منطقة ب 84450 34.4
 5منطقة ج 98269 40.1

 محمیة طبیعیة 0 0
100 245311  

 القدس (أریج), –معهد االبحاث التطبیقیة  ,المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة
2018 
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المرحلة االنتقالیة  -وفقا التفاقیة أوسلو طولكرم): التقسیمات الجیوسیاسیة في محافظة 1خارطة رقم (
)1995( 

 
 المحتلةفي االراضي الفلسطینیة  االحتالل اإلسرائیلي ممارسات. 2
 

 المستوطنات, دأبت إسرائیل على إنشاء وبناء 1967الغربیة وقطاع غزة في العام  احتاللها للضفة عقبفورا 
كدولة إلى تعزیز وجودها ترمي  ممنهجة كانت ومازالتسیاسة اطار في الضفة الغربیة وقطاع غزة في 

 والقضاء على أي إمكانیة لقیام دولة فلسطینیة مستقلة. الفلسطینیة على األرض محتلة 
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مارس  22( 6446 على الرغم من قرارات الشرعیة الدولیة وقرارات مجلس األمن الدولي وخصوصا قرارو 
المستوطنات ) الرافضة لسیاسة االستیطان في األراضي الفلسطینیة والعربیة المحتلة والتي تعتبر بناء 1979

في األراضي المحتلة عمال غیر قانوني وخرقا لألعراف والمواثیق الدولیة, إال أن إسرائیل استمرت االسرائیلیة 
 ;ضمن نهج سیاسي واضح من اجل السیطرة على األرض ومصادرها الطبیعیة االستیطانیةفي نشاطاتها 

وألغت التسجیالت  1968تسجیل األراضي في العام  اتجمدت عملیو شرعت بإصدار األوامر العسكریة ف
 الغیر مكتملة وبهذا حرمت السكان الفلسطینیین من حمایة ملكیة أراضیهم. 

 
لم یكن بمحض الصدفة, بل جاء ضمن سیاسة إسرائیلیة االسرائیلیة إن اختیار مواقع بناء المستوطنات كما 

لیة ذات الطابع استیطانیة واضحة بهدف السیطرة على األرض الفلسطینیة, فكانت المستوطنات اإلسرائی
العسكري واألمني على طول الضفة الغربیة وعرضها مع التركیز على مناطق معینة بشكل خاص مثل 
منطقة القدس وذلك من خالل النشاط االستیطاني المكثف في المدینة المقدسة نفسها وأحاطتها بالعدید من 

ة فلسطینیة وعربیة فیها, والمنطقة الكبیرة من اجل خلق معوقات دیموغرافیة أمام أي مطالبوطنات المست
 1967األمر الذي جعل العودة إلى حدود الرابع من حزیران  ,الغربیة بمحاذاة الخط األخضر (خط الهدنة )
لما تعیره إسرائیل من أهمیة أمنیة لهذه المنطقة باإلضافة االردن عملیة مستحیلة, باإلضافة إلى منطقة غور 

 لقیمتها الزراعیة.
 
 طولكرماالنتهاكات االسرائیلیة في محافظة . 3
 

الفلسطینیة من أجل  لألراضيفي المصادرات المستمرة  طولكرمتمثلت االنتهاكات االسرائیلیة في محافظة 
الى اقامة البؤر  باإلضافةالمستوطنات االسرائیلیة وتوسیعها عبر سنوات االحتالل االسرائیلي هذا بناء 

أبراج المراقبة والمعابر الحدودیة وشق و اقامة الحواجز العسكریة العزل العنصري و جدار االستیطانیة وتشیید 
اقتالع االشجار المثمرة و الفلسطینیة والممتلكات المنازل االسرائیلیة الطرق التفافیة. كما طالت االنتهاكات 

رصد معهد  ,2018و 2000 االعوامما بین الممتدة . ففي الفترة والحیواني بالقطاع الزراعي الضرروالحاق 

یقرر إن سیاسة إسرائیل وممارساتھا بإقامة المستوطنات على األراضي الفلسطینیة : 1979للعام  446قرار االمم المتحدة   6
رة في وجھ التوصل إلى سالم شامل وعادل , لیس لھا أي مستند قانوني, وتشكل عقبة خط1967والعربیة المحتلة منذ سنة 
 (منظمة التحریر الفلسطینیة, مركز التخطیط الفلسطیني) ودائم في الشرق األوسط
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 طولكرمالراضي والممتلكات في محافظة بحق االقدس (أریج) االنتهاكات االسرائیلیة  –االبحاث التطبیقیة 
االسرائیلیة االستیطانیة  لألغراضدونما من االراضي الزراعیة والمفتوحة  11983یقارب حیث تم مصادرة ما 

 145الى هدم  باإلضافةشجرة مثمرة في المحافظة هذا  34180المختلفة. كما تم اقتالع و تدمیر أكثر من 
بالهدم واالخالء تحت ادعاء البناء  افلسطینی منزال 159منزال فلسطینیا خالل هذه الفترة واخطار ما یزید عن 

ما  الممتدةفي الفترة  طولكرمیشیر إلى االنتهاكات اإلسرائیلیة في محافظة  )2(الغیر مرخص. الجدول رقم 
 .2018والعام  2000كانون ثاني شهر بین 

 
ما بین  الممتدة): االنتهاكات االسرائیلیة في محافظة طولكرم في الفترة 2جدول رقم (

 2018و 2000االعوام 

المنازل المخطرة 
 بالھدم

المنازل 
 المھدمة 

 األشجار
المقتلعة 
 والمدمرة

مساحة االراضي 
الفلسطینیة المصادرة 

 (بالدونم)
 العام

0 0 0 20 2000 
0 1 4278 180 2001 
2 13 580 1150 2002 

60 69 2966 4760 2003 
14 40 13695 1053 2004 
5 1 687 3914 2005 

10 1 4947 745 2006 
6 12 6200 0 2007 
9 1 110 7 2008 
0 0 10 0 2009 

29 0 0 0 2010 
14 0 0 76 2011 
2 0 20 0 2012 
2 0 0 78 2013 
1 2 0 0 2014 
1 3 200 0 2015 
4 1 487 0 2016 
0 0 0 0 2017 
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0 1 0 0 2018 
 المجموع  11983 34180 145 159

 2018القدس (أریج),  –االبحاث التطبیقیة  دالمصدر: وحدة مراقبة االستیطان, معه
 
 طولكرمبدایة ونشأة االستیطان في محافظة . 4
 

على اراضي محافظة بشكل غیر شرعي رست أولى المستوطنات اإلسرائیلیة التي غُ  سلعیتكانت مستعمرة  
الفلسطینیة في  يضااألر مغتصبا , ثم أخذ االستیطان باالنتشار 1967عام في الحرب حزیران عقب  طولكرم

 سنوات . وخاللالمختلفةمبرمجة من اجل خدمة األهداف اإلسرائیلیة  واستراتیجیةضمن سیاسة المحافظة 
 خمس مستوطنات ببناء إسرائیل للضفة الغربیة وقطاع غزة, قامت ثماني واالربعینلا االحتالل اإلسرائیلي
هذه  وتحتل. مستوطن اسرائیلي 3000 یزید عنما الیوم , یقطنها طولكرم محافظة في إسرائیلیة غیر شرعیة

% من المساحة الكلیة 1.6مربًع), ما نسبته  كیلومترً  3.9( دونما 3982مساحة قدرها المستوطنات 
مة على أراضي محافظة ئیعرض المستوطنات االسرائیلیة القا )3(. جدول رقم دونما) 245,311( للمحافظة
 طولكرم

 
 : المستوطنات االسرائیلیة والمخططات الهیكلیة للمستوطنات في محافظة طولكرم)3(الجدول رقم 

مساحة المخطط 
الهیكلي للمستوطنة 

 (بالدونم)

التعداد 
السكاني 

)2018( 
 تاریخ االنشاء

 2017 -المساحة 
 (بالدونم)

 اسم المستوطنة

 حرمیش 446 1982 225 304
 افني حیفیتس 1475 1987 1572 1732
 عناب 975 1981 630 1566
 سلعیت 936 1977 554 1652

 یأریت 150 1997 235  
 المساحة االجمالیة 3982 -----  3216 5254
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 2018القدس (أریج),  –المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة, معهد االبحاث التطبیقیة 
 
 

في  ةقع استیطانیامو  أربعة ببناء 2018و 1996فضال عن ذلك, قامت إسرائیل في الفترة ما بین االعوام 
المحافظة والتي باتت تعرف فیما بعد بالبؤر االستیطانیة وهي عبارة عن نوى لمستوطنات جدیدة عادة ما تبدأ 

 وعلى بعد امیال من بإقامة كرفانات متنقلة على الموقع الذي یتم االستیالء علیه من قبل المستوطنین
حیث یتضح أسلوب التخطیط العمراني وتوضع هذه الكرفانات بشكل منظم ولیس عشوائیا بالمستوطنة االم. 

 . وتوزیع مرافق البنیة التحتیة االجتماعیة والخدماتیة فیها
 

والجدیر بالذكر أن وباء البؤر االستیطانیة االسرائیلیة قد اخذ أبعادا مختلفة منذ ذلك الحین, حیث كانت 
للمستوطنین الیهود لالستیالء على مواقع التالل والمرتفعات الفلسطینیة للحیلولة دون  7بدایتها دعوة" شارونیة"

تسلیمها للفلسطینیین الحقا في إطار تسویة مستقبلیة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة 
غطاء امني لها ولوجستي  لم تمنح تلك الظاهرة أي غطاء قانوني بالظاهر, فقد قامت بالرغم من ذلك بتوفیر

أطلق العنان و حین تولى أرییل شارون زمام الحكم  2001لوجودها واستمرارها, وعلى وجه التحدید بعد العام 
لهذه البؤر, األمر الذي لم یشكل مفاجأة في حینها و خاصة أن المذكور قد أصدر نداًء للمستوطنین 

لزراعة اإلسرائیلیة أبان حكم بنیامین نتنیاهو، دعا فیه , حینما تولى وزارة ا1998اإلسرائیلیین في العام 
المستوطنین الحتالل تالل الضفة الغربیة حتى ال تخسرها إسرائیل لصالح الفلسطینیین خالل المفاوضات, 
األمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك البؤر في المناطق الفلسطینیة. كما دأب الجیش اإلسرائیلي 

عدة هؤالء المستوطنین اإلسرائیلیین في االنتقال واالستقرار في تلك المواقع بل وتامین الحمایة أیضا على مسا
یعرض البؤر االستیطانیة االسرائیلیة  )4(جدول رقم  لهم ومدهم بالبنیة التحتیة األساسیة لضمان بقائهم فیها.

 -خالل الفترة السابق ذكرها: طولكرمالتي تم اقامتها في محافظة 
 

 : البؤر االستیطانیة االسرائیلیة في محافظة طولكرم)4(جدول رقم 
 العدد  فترة االنشاء اسم المستوطنة االم اسم البؤرة االستیطانیة

 بدعوى من رئیس الوزراء االسرائیلي االسبق الراحل, أریئیل شارون.  7
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2001شباط  - 1996 افني حیفیتس ههار  1 

 عناب شمال شرق عناب
تشرین الثاني  - 2001شباط 

2002 2 

 عناب جنوب غرب عناب
الثاني تشرین  - 2001شباط 

2002 3 

 عناب عناب شرق
تشرین الثاني  - 2001شباط 

2002 4 
 2018المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة, أریج 

 
 طولكرمالمخططات االستیطانیة اإلسرائیلیة في محافظة . 5

 'األولویة الوطنیة' االسرائیلیة ذات  المستوطنات 5.1
  

على خریطة جدیدة  اإلسرائیلي, صادق مجلس الوزراء 2009في الثاني عشر من شهر كانون أول من العام 
للمناطق ذات األولویة الوطنیة في اسرائیل  ,بنیامین نتنیاهو ,من قبل رئیس الوزراء االسرائیلي تم طرحها

المحتلة. وتبلغ  ةالفلسطینیوتقرر منح اعتمادات اضافیة لعشرات المستوطنات االسرائیلیة في االراضي 
ملیون شیكل للمستوطنین القاطنین في  110ملیار شیكل, منها  2المیزانیة اإلجمالیة لهذا المخطط حوالي 

مستوطنة اسرائیلیة في  90المستوطنات االسرائیلیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة. وقد شملت الخریطة 
ثالث مستوطنات في محافظة , منها فة الغربیة المحتلةموزعة على جمیع محافظات الض الضفة الغربیة

 . عنابطولكرم, افني حیفیتس وحرمیش 
 

لذي تسعى فیه الحكومة االسرائیلیة الى تعزیز البناء االستیطاني في والجدیر بالذكر انه في الوقت ا
قعة في منطقة العزل في المستوطنات الوا باألخصالمستوطنات االسرائیلیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة و 

الشرقیة وتحویلها إلى منطقة جذب استثماري من خالل توفیر احتیاجات المنطقة الالزمة وتحقیقا لجذب 
والمستوطنات االسرائیلیة في منطقة العزل الغربیة وتلك في المزید من المهاجرین الیهود للعیش والعمل فیها, 

تهجیر فلسطیني المنطقة وتتجاهل معیقات التنمیة والتطویر  تتوانى عنفإنها ال منطقة الممرات االسرائیلیة 
والبناء التي تفرضها على الفلسطینیین في االراضي المحتلة ومنطقة العزل الشرقیة كما وتتجاهل قضیة عودة 
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الى دیارهم الفلسطینیة وترفض  1967الالجئین الفلسطینیین الذین نزحوا جراء الحرب االسرائیلیة في العام 
  ار بحقهم بالعودة وتستمر بالتالعب بدیموغرافیة المنطقة لصالح مطامعها االستعماریة. االقر 
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 الضفة الغربیة المحتلةذات األولویة الوطنیة في االسرائیلیة  المستوطنات): 2خارطة رقم (
 
  

 مساحة المستوطنات االسرائیلیة تتوسع خالل أعوام االحتالل االسرائیلي  5.2
 

دولة االحتالل االسرائیلي  تنتهجهاتعتبر المستوطنات االسرائیلیة ركنًا أساسیًا من أركان سیاسة التهوید التي 
في االراضي الفلسطینیة المحتلة, فعقب احتاللها للضفة الغربیة (بما فیها القدس الشرقیة) وقطاع غزة في 

على تها ز سیطر یتعز في سبیل االرض على  , باشرت إسرائیل بفرض سیاسة االمر الواقع 1967العام 
 ,بغض النظر عن انتماءاتها السیاسیة ,ان الحكومات االسرائیلیة المتعاقبة االراضي الفلسطینیة المحتلة. كما

نشأت وتوسعت على حساب االراضي الفلسطینیة التي تم شجعت بناء وتوسیع المستوطنات االسرائیلیة التي أُ 
القدس (أریج) عن  –ففي دراسة تحلیلیة أعدها معهد االبحاث التطبیقیة . واهیةمصادرتها بذرائع وحجج 

الفترة الممتدة ما بین االعوام  التوسعات االستیطانیة في المستوطنات االسرائیلیة في الضفة الغربیة في
االمر الذي یشیر الى , تبین أن المستوطنات االسرائیلیة توسعت بشكل ال یستهان به 2017و  2000
الخطیر في السیاسة االسرائیلیة تجاه االراضي الفلسطینیة المحتلة. وكان التوسع االكبر والملحوظ في  التطور

 )5(جدول رقم . كل من مستوطنات افني حیفیتس وحرمیش وسلعیت وعناب
 

التغیر في مساحة المستوطنات االسرائیلیة عبر سنوات ): 5جدول رقم (
 (بالدونم) االحتالل االسرائیلي في محافظة طولكرم

 المساحة بالدونم 
 2017العام 

 المساحة بالدونم 
 2010العام 

 المساحة بالدونم 
 اسم المستوطنة 2002العام 

 1 افني حیفتس 870 1462 1475
 2 عناب 531 920 954
 3 حرمیش 162 446 446
 4 سلعیت 872 936 1134
 5 یاأریت 150 150 150

4159 3915 2585 
مجموع المساحة 

 (بالدونم)
 2018أریج,  -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة 
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مستوطنة افني حیفیتس  –مثال على التوسعات الحاصلة في المستوطنات االسرائیلیة ): 3خارطة رقم (
 2012و 1999

 
اسرائیل تمنح مجالس المستوطنات االسرائیلیة ’ , ب‘و ’ ا‘من ضمنها المناطق المصنفة  5.3

 السیطرة على المزید من االراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة
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موارد كبیرة في  1967استثمرت الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة منذ احتاللها لألراضي الفلسطینیة في العام 
حیث إنشاء وتوسیع المستوطنات اإلسرائیلیة غیر القانونیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة، سواء من 

مساحة األراضي التي تم مصادرتها من الفلسطینیین وكذلك من حیث عدد السكان. ونتیجة لهذه السیاسة، ما 
مستوطنة اسرائیلیة بما فیها  196ألف مستوطن إسرائیلي غیر شرعي یقطنون الیوم في  720,000یزید عن 

انحاء الضفة الغربیة، بما في ذلك بؤرة استیطانیة موزعة في جمیع  232المستوطنات (المواقع) السیاحیة، و
 تلك التي تم اقامتها في القدس الشرقیة والتي تتعارض جمیعها مع القانون الدولي.

  
, أصدرت اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة مخططات هیكلیة 1991وفي العام 

ه المخططات مناطق توسع مستقبلیة للمستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة. وشملت هذ
للمستوطنات االسرائیلیة القائمة مع االخذ بعین االعتبار اعتماد مساحات اضافیة إلقامة مستوطنات جدیدة. 

لصالح نفوذ وبلغ مجموع مساحة المخططات الهیكلیة الصادرة من قبل االدارة المدنیة االسرائیلیة 
وهي سبعة اضعاف مساحة المستوطنات االسرائیلیة التي ), ²كم 486.1دونما ( 486.137 المستوطنات

 ). ²كم 69دونما ( 69,000والبالغة  1991كانت قائمة حتى العام 
 

على التوالي وتصنیف االراضي  1995و 1993وعقب توقیع اتفاقیات أوسلو االولى والثانیة في االعوام 
رائیلیة اصدار مخططات هیكلیة للتجمعات الفلسطینیة الى مناطق "ا" و"ب"  و"ج", تجاهلت السلطات االس

الفلسطینیة القابعة في المناطق المصنفة "ج" لتلبیة احتیاجاتهم العمرانیة ومواكبة الزیادة السكانیة بصفتها 
الجهة المخولة لتسییر االمور االداریة واالمنیة في المناطق المصنفة "ج" كما فعلت بالنسبة للمستوطنات, 

سطینیة تحت خطر الهدم لعدم مقدرتها على اصدار التراخیص الالزمة التي تجنبها وبقیت التجمعات الفل
عملیات الهدم والتشرید بسبب فرض السلطات االسرائیلیة اجراءات طویلة ومعقدة ومكلفة على الفلسطینیین 
المتقدمین للحصول على التراخیص الالزمة التي تمكنهم من البناء واستغالل االرض ألي غرض كان, 
ورفض معظم الطلبات المقدمة من الفلسطینیین تحت ادعاء "عدم موافاة المخططات الشروط الالزمة للبناء 

 في المناطق المصنفة (ج)".
  

وفي تقریر نشرته صحیفة هاأرتس االسرائیلیة في عددها الصادر في یوم السابع والعشرین من شهر أیار من 
  7,372توطنات االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة ازدادت, أشارت الى ان مساحة نفوذ المس2013العام 
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بعدما  2012) مع نهایة العام ²كم 538.3دونما ( 538,303لتصبح  2012) في العام ²كم 7.4دونما (
 ).²كم 531دونما ( 530,931كانت المساحة تبلغ 

  
لیة االسرائیلیة الصادرة في والجدیر بالذكر أن مساحة نفوذ المستوطنات تتخطى مساحة المخططات الهیك

للمستوطنات االسرائیلیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة. وجاءت هذه الزیادة بحسب ما افادت  1991العام 
 2012الصحیفة االسرائیلیة من خالل أوامر عسكریة اسرائیلیة تمت اصدارها والمصادقة علیها خالل العام 

رائیلیة في الضفة الغربیة السیطرة على أراضي فلسطینیة جدیدة تمنح في مضمونها مجالس المستوطنات االس
في الضفة الغربیة المحتلة اضافة الى تلك التي تحتلها المستوطنات الیوم وتلك التي تأتي تحت اطار 

 المخططات الهیكلیة االسرائیلیة لتصبح ضمن حدود المستوطنات االسرائیلیة المستقبلیة.
  

, 2018وحتى العام  1991فقط, اذا انه ومنذ العام  2012لم تقتصر على العام والحقیقة أن هذه الزیادة 
أصدرت سلطات االحتالل االسرائیلي العدید من االوامر العسكریة االسرائیلیة التي لم یتم االعالن عنها بتاتا 

المحتلة ألغراض من الجهات االسرائیلیة المختصة والتي تصادر بمضمونها المزید من االراضي الفلسطینیة 
امنیة وغیرها من الذرائع الواهیة حتى بلغت المساحة التي تأتي ضمن مناطق نفوذ المستوطنات الى 

) عن ²كم 44.8دونما ( 44,794, اي بزیادة مقدارها 2018) مع نهایة العام ²كم 531دونما ( 530,931
 ).    ²كم 486.1دونما ( 486.137الغة والب 1991مساحة المخططات الهیكلیة االسرائیلیة الصادرة في العام 

  
القدس (أریج) لألراضي الفلسطینیة التي تم مصادرتها من  –وفي تحلیل اجراه معهد االبحاث التطبیقیة 

% 1.19خالل االوامر العسكریة لتصبح ضمن مناطق نفوذ المستوطنات االسرائیلیة تبین أن ما نسبته 
دونما) تقع ضمن المناطق المصنفة "ا"  538,303ات (والبالغة دونما) من مناطق نفوذ المستوطن 6,400(

والتي تخضع للسیطرة الفلسطینیة الكاملة, أمنیا واداریا. وأیضا تبین  1995بحسب اتفاقیة أوسلو الثانیة للعام 
دونما) من المساحة الكلیة لمنطقة نفوذ المستوطنات تقع ضمن المناطق  10,000% (1.86أن ما نسبته 

% من المساحة الكلیة لمناطق نفوذ 96.95"ب". فیما أن المساحة المتبقیة والتي تشكل نسبتها  المصنفة
المستوطنات تقع ضمن المناطق المصنفة "ج". ومن بین المناطق التي تقع ضمن تصنیف مناطق "ج", تلك 

وجزء من التي تصنفها اسرائیل على انها أراضي دولة وأیضا مناطق عسكریة مغلقة ومناطق االلغام 
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.  فیما یلي تفصیل لتصنیفات 1995المناطق المصنفة محمیات طبیعیة   بحسب اتفاقیة أوسلو الثانیة للعام 
 )6منطقة نفوذ المستوطنات االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة, جدول رقم (

 
خل دا: تصنیف االراضي التي سوف تصادرها اسرائیل لمنطقة نفوذ المستوطنات )6(جدول رقم 

 المناطق المصنفة "ج"

 
 النسبة المئویة

 (%)  
 المساحة

(بالدونم)   
 تصنیف  المنطقة

 الرقم

مناطق 
 متداخلة

54.39% 292,780 
مناطق نفوذ مستوطنات داخل 
المناطق التي تصنفها اسرائیل "منطقة 

 عسكریة مغلقة"
1.  

74.36% 400,256 
مناطق نفوذ مستوطنات داخل 

اسرائیل المناطق التي تصنفها 
 "أراضي دولة"

2.  

17.62% 94,845 
مناطق نفوذ مستوطنات داخل 

 المناطق المصنفة "محمیات طبیعیة"
3.  

0.91% 4,875 
مناطق نفوذ مستوطنات داخل 
المناطق التي تصنفها اسرائیل 

 "مناطق الغام"
4.  

2018 القدس, –معهد االبحاث التطبیقیة وحدة نظم المعلومات الجغرافیة,   
 

وكانت محافظة طولكرم من بین المحافظات الفلسطینیة تأثرا من المخططات االسرائیلیة التهویدیة. 
دونما من اراضي قریتي كفر اللبد  1475فمستوطنة افني حیفتس على سبیل المثال تحتل الیوم ما مساحته 

حة المخطط الهیكلي , بلغت مسا1991وشوفة. وبحسب المخططات الهیكلیة االسرائیلیة الصادرة في العام 
دونما عن المساحة الحالیة. كما أن االوامر العسكریة  256دونما, أي بزیادة قدرها  1731للمستوطنة 
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, تزید من مساحة نفوذ عن الجهات االسرائیلیة المختصة (كاإلدارة المدنیة االسرائیلیة)االسرائیلیة الصادرة 
 )7(جدول رقم  ة المخطط الهیكلي للمستوطنة.دونما) عن مساح 3530المستوطنة بمقدار الضعفین (

 
 : توزیع مساحة نفوذ المستوطنات االسرائیلیة في المحافظات الفلسطینیة)7(جدول رقم 

النسبة المئویة من مساحة نفوذ المستوطنات 
(%) 

مساحة التوسع المستقبلي 
 المحافظة (بالدونم)

 الخلیل 76,000 14%
 بیت لحم 69,000 13%
 القدس 90,000 17%
 اریحا 120,000 22%
 رام اهللا 43,000 8%
 سلفیت 36,700 7%
 نابلس 19,100 4%
 قلقیلیة 22,000 4%
 طولكرم 9,800 2%
 جنین 40,000 7%
 طوباس 12,700 2%

 المجموع 538,300 100%
 2018 القدس, –معهد االبحاث التطبیقیة المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة, 

 
 كم في الضفة الغربیة المحتلة  475شبكة سكة حدیدیة بطول  5.4

 
، نشرت صحیفة  'هآرتس' االسرائیلیة خطة إسرائیلیة 2012في الثامن والعشرین من شهر شباط من العام 

كیلومترا. ووفقا للصحیفة، فإن  475إلقامة شبكة السكك الحدیدیة في الضفة الغربیة والتي تمتد بطول 
أعدتها شركة 'قطارات اسرائیل' بناء على طلب من وزیر النقل والمواصالت اإلسرائیلي 'یسرائیل الخطة قد 
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خط سكة حدید جدیدة في الضفة الغربیة المحتلة تشمل محافظة طولكرم. وبحسب  11كاتس' إلنشاء 
بیة بطول المخطط الذي أعلنت عنه الصحیفة اإلسرائیلیة, ستمتد سكة الحدید في جمیع انحاء الضفة الغر 

 كیلو مترا على عدة محاور وذلك على النحو التالي: 475
 
محور ظهر الجبل: سوف یربط بین كل من محافظات جنین ونابلس ورام اهللا وبیت لحم والخلیل والقدس  •

 ومستوطنة معالیه ادومیم.
یربط المحور الثاني: و یدعى محور 'غور االردن' و یمتد على طول الحدود الشرقیة مع االردن و  •

 محافظة أریحا والبحر المیت وبیسان وایالت ومنهاإلى حیفا ومن ثم إلى سوریا في المستقبل.
 -كما یشمل المخطط محاور اخرى على النحو التالي: •
 طولكرم. –محور نابلس  •
 جسر النبي. –محور رام اهللا  •
 تل أبیب. -محور القدس  •
 اللد (داخل الخط االخضر). –محور القدس  •
 القدس (و یبدأ من القدس و یلتف حول رام اهللا لیربط مع المحطة المركزیة). – محور رام اهللا •
 الخلیل –محور كریات جان داخل الخط االخضر  •
 بئر السبع داخل الخط االخضر. –محور الخلیل  •
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 في الضفة الغربیة المحتلةاالسرائیلي حدیدیة السكة الشبكة مخطط ): 4خارطة رقم (
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 مصادرة االراضي الفلسطینیة في محافظة طولكرم من خالل االعالن "أراضي الدولة"  5.5

 
لم یكن هناك  1967عندما احتلت إسرائیل األراضي الفلسطینیة (الضفة الغربیة و قطاع غزة) في العام 

خالل  تسجیل رسمي إال لثلث األراضي المملوكة للفلسطینیین فیما كانت باقي األراضي مثبتة ملكیتها من
كواشین طابو تركیة (یعود تاریخها للعهد العثماني) وشهادات تسجیل رسمیة صادرة عن حكومة االنتداب 

. وبشكل 1967البریطاني وكذلك التسجیل لدى دائرة األراضي األردنیة بحسب القانون المعمول به قبل العام 
ة الغربیة المحتلة لتنظیم ملكیة فاعال في الضف 1858أساسي، ما زال قانون االراضي العثماني للعام 

األراضي اال انه لم یكن فاعال بشكل كبیر خالل قرون العهد العثماني، أو خالل االنتداب البریطاني والحكم 
 األردني اللذان حافظا على استخدام نفس القانون.

 
) مرجعیة 1091) (والمعدل بموجب االمر العسكري 1967(للعام  598وكان األمر العسكري االسرائیلي رقم 

, اال أنه جاء 1967في اعادة تعریف ملكیة االراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة عقب العام 
والمعین   "لحارس األمالك الحكومیة" 59مخالفا لقانون األراضي العثماني، حیث اجاز االمر العسكري رقم 

طات العسكریة اإلسرائیلیة باالستیالء على األراضي المملوكة للحكومة األردنیة. كما أجاز االمر من قبل السل
العسكري "لحارس األمالك الحكومیة" باالستیالء على األراضي الخاصة بأفراد أو جماعات بعد االعالن عن 

مملوكة أو تحت تصرف أو  تلك األراضي بأنها 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' والتي تعّرف بانها "أراضي
 ."1967كانت متصلة بجهة عدوة أو شخص من دولة عدوة خالل العام 

 
افترضت السیطرة على ما تم االعالن عنه "أراضي دولة" في   وعلیه, عندما احتلت إسرائیل الضفة الغربیة,

ي مساحة الضفة ٪ من إجمال11.2دونما ( 634,920خالل فترة الحكم األردني. فما مساحته  -ذلك الوقت 

قبل السلطات العسكریة اإلسرائیلیة اإلجازة لحارس األمالك الحكومیة و المعین من  59قرار العسكري االسرائیلي رقم ال  8
باالستیالء على األراضي المملوكة للحكومة األردنیة. كما تجیز لحارس األمالك الحكومیة باالستیالء على أراضي خاصة 
بأفراد أو جماعات بعد االعالن عن تلك األراضي بأنها 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' و التي یتم تعریفها بأراضي مملوكة 

. (تم التعدیل من خالل قرار 1967تحت تصرف أو كانت متصلة بجهة عدوة أو شخص من دولة عدوة خالل العام أو 
 )1091عسكري رقم 
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الغربیة) تم تصنیفها على أنها أراضي " ُمسجلة كأراضي دولة"، حیث تعتبر إسرائیل نفسها مالكة هذه 
وذلك وفقا  1967االراضي بصفتها الوریثة للحكم األردني الذي انتهى باالحتالل العسكري اإلسرائیلي عام 

 للتفسیر اإلسرائیلي للقانون, وهو اعتقاد خاطئ تماما.
 

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

تسجیل لها بعد  المدنیة االسرائیلیة الستكمال اإلجراءات على ما یسمى "أراضي دولة" تم إعداد مخططات
٪ من اجمالي 11.7مسحها وجاري العمل على إجراءات تسجیلها وفقا للقوانین اإلسرائیلیة, والتي تشكل 

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

دونًما من االراضي الفلسطینیة, أي ما یعادل  248,904ومن الجدیر ذكره أیضا بأن  مساحة الضفة الغربیة.
% من ما تصنفه إسرائیل كأراضي دولة یقع في مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة التي تخضع لتصنیف 5

. وفیما الموقعة بین منظمة التحریر الفلسطینیة واسرائیل 1995عام 'أ' و 'ب' بحسب اتفاقیة أوسلو الثانیة لل
ما ,  دونما للتصنیف االسرائیلي "أراضي دولة",   29,489خضع ما مساحتهیخص محافظة طولكرم, فقد 

االعوام كما توالت في % من مساحة المحافظة وتتركز غالبیتها في الجزء الجنوبي من المحافظة. 12نسبته 
اخالء أراضیهم  ةاالوامر العسكریة االسرائیلیة التي طالبت المواطنین الفلسطینیین بضرور  الماضیةالقلیلة 

في  كفا وشوفة, حیث شهدت كل من قرى اسرائیلیة تحت ذریعة أن االراضي تخضع لتصنیف "أراضي دولة"
 هذا الحدث. في االعوام القلیلة الماضیة طولكرم 

 
 االسرائیلیة العنصریةالعزل  وخطةحافظة طولكرم م. 6
 

المحافظة شمال  من حیث یمتد ,كیلومترا 32 طولكرم محافظة فيالقائم  العزل العنصري جدار طول یبلغ
المقطع ضاما في طریقه  الى قریة كفر جمال في الجنوب ابا في الشمالكع, وبالتحدید من قریة الى جنوبها

مساحات و االستیطانیة  البؤرعددا من ویاریت و  باإلضافة الى المستوطنات سلعیتالمحافظة  منالغربي 
  .الحیویة فیها المراكزالمدینة و لیضعها في معزل عن في المحافظة, شاسعة من االراضي الفلسطینیة 
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, كیلومتر مربع) 16.4( دونما 16397 ما مساحتهطولكرم جدار العزل العنصري في محافظة یعزل و كما 
عتیل ودیر الغصون والراس وارتاح على  أراضي كل من قرى , ویأتي % من مساحة المحافظة الكلیة6.6

وفرعون وفردسیة وكفر جمال وكفر صور ونزلة عیسى وقفین وزیتا والشویكة وزبدة وخربة جبارة ومدینة 
 )8جدول رقم (. طولكرم

 

طولكرمجدار العزل العنصري في محافظة وضع  :)8(جدول رقم   

 نوع الجدار
طول الجدار 

 مراحل بناء الجدار (كم)
 اسمنتي

 بجمیع مراحله قائمالجدار  2 
 30 سیاج عازل

 الكلي طول الجدار 32
القدس  –المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة, معهد االبحاث التطبیقیة 

 2018 (أریج),
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 طولكرمجدار العزل العنصري في محافظة وضع  ):5خارطة رقم (
 

(ما نسبته الزراعیة  األراضي من )²كم 6.9دونما (  6680 طولكرم محافظة في المعزولة األراضي وتشمل
) من المناطق ²كم 7.9دونما ( 7887و% من مساحة االراضي الزراعیة الكلیة في المحافظة) 4.7

 إلى . أما الدخول% من مساحة المناطق المفتوحة في محافظة طولكرم)10.4(ما نسبته  المفتوحة والغابات
لدى الدوائر  لألراضي ملكیتهم إثبات على القادرین للمزارعین یسمح فقطفالمعزولة,  الزراعیة األراضي هذه

 كبار المدنیة اإلسرائیلیة) ویتم إصدار التصاریح ألصحاب األراضي (عادة اإلسرائیلیة المعتمدة (كاإلدارة
اإلسرائیلیة  المدنیة اإلدارة أن بالذكر العقاریة. والجدیر الملكیة صكوك في السن منهم) التي تندرج أسماؤهم

 أراضیهم أصحاب األراضي فالحة على یصعب الذي األمر آخر، إلى موسم من التصاریح هذه صدرت
المعدات الالزمة و الكاملة لفالحة  أو العاملة األیدي تشمل ال هذه التصاریح وأن خصوصا بأنفسهم الزراعیة
 )9جدول رقم ( .األرض

 24 



January 1, 2018 [الوضع الجیوسیاسي في محافظة طولكرم] 
 

 

تصنیف االراضي المعزولة غرب جدار العزل : )9(جدول رقم 
  العنصري في محافظة طولكرم

 تصنیف االراضي المساحة (بالدونم)
 العدد

 1 اراضي زراعیة 6680

 2 مناطق مفتوحةو  غابات 7890

 3 مصطحات مصطنعة 69

 4 منطقة جدار 541

 5 مستوطنة اسرائیلیة 1030

 6 منطقة عمرانیة فلسطینیة 189

 المجموع 16397
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة, معهد االبحاث 

القدس (أریج), –التطبیقیة   2018 
 
 

 على أراضي خربة جبارة جدار العزل العنصري االسرائیليحالة دراسیة:  6.1
 

 إسرائیل بین بتنفیذ سیاسة الفصل األحادیة الجانب 2002العام  من حزیران شهر سلطات االحتالل في بدأت
 من تمتد الغربیة،  الضفة من الغربي الجزء عزل في منطقة إیجاد خالل من الفلسطینیة المحتلة واألراضي

جیوب  إلى الفلسطینیة وعازلة التجمعات ، خصوبة الزراعیة األراضي أكثر مغتصبة جنوبها إلى شمالها
 الموارد على ومسیطرة ، الفلسطینیة المدن و القرى بین اإلقلیمي للتكامل مقوضة (جیتوهات، كانتونات)،

وفي محاولة إلضفاء شرعیة على مسار جدار العزل  . اإلسرائیلیة المستوطنات وضامة لغالبیة الطبیعیة
أقدمت إسرائیل  متمادیة في تجاهلها للقرار االستشاري لمحكمة العدل الدولیة،العنصري في الضفة الغربیة و 
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تلتزم بتفكیك ما تم سانیة على مسار الجدار في الضفة الغربیة بدال من على إجراء تعدیالت طفیفة بدوافع إن
تموز  9بناءه وتعویض المتضررین منه بحسب ما جاء في القرار االستشاري لمحكمة العدل الدولیة بتاریخ 

، حیث تركزت  2007. وكان آخر تعدیل ما أعلن عنه في الثالثین من شهر نیسان من العام 2004عام 
ت الجدیدة على مسار الجدار في مناطق أثارت معضالت جغرافیة لمسار الجدار في الضفة الغربیة التعدیال

 حیث ارتكزت على حل مشاكل اعتبرت عثرة أمام سعي إسرائیل االستمرار في بناء الجدار. 
 

ى التي التي شملها التعدیل على مسار الجدار، اذ أن الخارطة األولمحافظة قلقیلیة من المحافظات وكانت 
یمتد ، أظهرت أن الجدار سوف  2002صدرت عن جیش االحتالل اإلسرائیلي في شهر حزیران من العام 

باقة قرى كفر صور و مثل كیلومترا على أراضي المحافظة بحیث یضع عددا من القرى الفلسطینیة  61بطول 
بالجدار من الجهات من خالل احاطتها زل انزلة عیسى وفرعون وذنابة وشوفة والشویكة في معالشرقیة و 

التحكم بحركة مرور الفلسطینیین من الجهة الشرقیة من خالل حواجز أو مع  شرقیةالشمالیة والجنوبیة وال
وقفین وزیتا ودیر الغصون ضمن منطقة الراس جزءا من أراضي كل من قرى الجدار  ضعفیما یبوابات. 

  العزل الغربیة. 

موقع جیش االحتالل اإلسرائیلي االلكتروني خارطة جدیدة لمسار جدار العزل ، نشر 92004وفي العام 
حیث بلغ طول الجدار  العنصري في الضفة الغربیة المحتلة أظهرت فیها تعدیالت جدیدة على مسار الجدار

، إذ وبحسب التعدیل قرى باقة الشرقیة ونزلة عیسىكل من  التعدیل شملكم و  57على أراضي المحافظة 
احاطتها بالجدار من جهاتها الثالث, الشمالیة والجنوبیة والغربیة, مع ابقاء المقطع الشرقي در، تم الصا

 وذلك للسماح ألهالي القرى السابقة الذكر بالتواصل مع القرى  الفلسطینیة المحیطة.   مفتوحا

شمل م و ك 28حیث بلغ طوله ، صدر تعدیل آخر على مسار جدار العزل العنصري 102006 وفي العام
الغاء المعازل التالیة: معزل باقة الشرقیة ونزلة عیسى ومعزل شوفة والشویكة وذنابة بحیث یكون تعدیل ال

فیما . )1949مسار الجدار محاذیا لهذه القرى من الجهة الغربیة وموازیا للخط االخضر (خط الهدنة للعام 
أبقت السلطات االسرائیلیة المعزل الذي یضم كل من قرى فرعون وخربة جبارة وكفر صور وفردسیة ضمن 

 اال أن محافظة طولكرم لم تندرج ضمن التعدیل الحاصل 2003صدر تعدیل للجدار في العام   9
 ج ضمن التعدیل الحاصلاال أن محافظة طولكرم لم تندر 2005صدر تعدیل للجدار في العام   10
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منطقة العزل الغربیة هذا باإلضافة الى أجزاء من أراضي دیر الغصون وزیتا وقفین ضمن منطقة العزل 
 الغربیة.  

ت الفلسطینیة االكثر معاناة في محافظة والجدیر بالذكر أن خربة جبارة الفلسطینیة كانت من بین التجمعا
حیث انه عقب بناء الجدار على أراضي الخربة واحكام السیطرة . طولكرم جراء بناء جدار العزل العنصري

جنود االحتالل االسرائیلیین المتمركزین على الحاجز الفاصل بین الخربة والقرى   أصبحفي المنطقة, 
حاجز شعار نتوفیم الذي اقامته سلطات االحتالل االسرائیلي في  – الكفریات(حاجز ة الفلسطینیة المحیط

) یتحكمون في حركة مرور الفلسطینیین من وٕالى القرى  الفلسطینیة المحیطة (شرق جدار 2004بدایة العام 
العزل العنصري) وایضا في عملیة العبور من محافظة طولكرم إلى داخل الخط األخضر (خط الهدنة للعام 

لك في عملیة المرور إلى خربة جبارة المعزولة. وكان الحاجز انذاك مصمم عل هیئة أبراج )، كذ1949
ساحات واسعة للتحمیل والتنزیل و باإلضافة إلى مسارب للسیارات القادمة والمغادرة  إسرائیلیةمراقبة عسكریة 

بإنشاء نفق  2005كما قامت سلطات االحتالل االسرائیلي في بدایة العام  مخصصة للشاحنات التجاریة.
والمتصلة بمدینة  العسكريقریة شوفه شمال الحاجز الى یربط ما بین الطریق الترابي الواصلة من قریة الرأس 

طینیین نشاء هذا النفق السماح للفلس. وكان الهدف من وراء االحاجز أسفلهذا النفق من  طولكرم، بحیث یمر
الحاجز، و بالتالي تقتصر عملیة دون عبور مدینة مركز الإلى طولكرم من التنقل من قرى جنوب محافظة 

والمار عبر الحاجز ) 1949(خط الهدنة للعام بین الخط األخضر  الواصل ما يالطریق الرئیساستخدام 
ضمان سیطرة اسرائیلیة التالي وبفقط اإلسرائیلیین  لمستوطنینلى اعإلى شرق الضفة العسكري االسرائیلي 

ولم تكتف سلطات االحتالل االسرائیلي بالسیطرة التي تفرضها بالمنطقة, بل قامت في العام  .11على  الطریق
إلى النفق المؤدیة رج مراقبة ونقطة تفتیش عسكریة جدیدة في بدایة الطریق الترابیة ب بإضافة 2006

إلى مدینة والمتوجهین القادمین من قرى جنوب المحافظة والمحافظات الجنوبیة  نإلخضاع جمیع الفلسطینیی
تخضع و االفراد واالمتعة والسیارات شمل مهینة تإلى عملیة تفتیش طویلة و من خالل هذا الطریق  طولكرم

 .  المتمركزین على الحاجزلمزاجیة جنود االحتالل 

من الناحیة الجنوبیة واقامة بوابة  خربة جبارةى غالق علاال االسرائیلي بأحكامكما قامت سلطات االحتالل 
جدار على المدخل الجنوبي وهو الوحید الذي یصل الخربة بالقرى الجنوبیة المحیطة والمراكز الحیویة فیها 

 2005-2004مركز ابحاث االراضي ,   11
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". وشهدت هذه البوابة الكثیر من حوادث المعاناة والذل واالهانة التي 375حیث اطلق علیها اسم "البوابة رقم 
لها الفلسطینیین القاطنین في الخربة وخصوصا طالب المدارس الذین واجهوا الكثیر من الصعوبات  تعرض

الیومیة اثناء توجههم الى المدارس في القرى الفلسطینیة المجاورة الفتقار الخربة الى مثل هذا النوع من 
فرضت سلطات االحتالل االسرائیلیة على المزارعین في القرى المحیطة بخربة كذلك  الخدمات التعلیمیة.

جبارة (فرعون، الرأس ، كفر صور) الحصول على التصاریح الزراعیة لكي یتمكنوا من الوصول إلى 
، باإلضافة إلى فرض الحصول على تصاریح على 753أراضیهم الزراعیة وذلك عبر البوابة الزراعیة رقم 

 جبارة للسماح لهم الدخول والخروج من وٕالى قریتهم المعزولة عبر هذه البوابة.  أهالي خربة

ونتیجة لإلجراءات االسرائیلیة المشددة على القریة والقیود التي فرضتها سلطات االحتالل االسرائیلیة, التمس 
لمعاناة التي فرضتها اهالي خربة جبارة والقرى المحیطة الى المحاكم االسرائیلیة في محاولة لرفع الظلم وا

) والذي عزل الخربة 2003سلطات االحتالل علیهم من خالل بناء الجدار (القائم منذ شهر تموز من العام  
عن محیطها وأحدث اضرارا اقتصادیة وزراعیة ونفسیة واجتماعیة في المنطقة. ونتیجة لهذه االلتماسات, 

یتضمن تفكیك جدار العزل العنصري الذي   2007عام صدر قرار عن محكمة العدل العلیا اإلسرائیلیة في ال
یلتف حول  الخربة من الجهة الشرقیة والجنوبیة واستبداله بجدار على الجهة الغربیة للخربة وموازیا للخط 

 ). 1949االخضر (خط الهدنة للعام 

ارة إخطارًا , سلمت سلطات االحتالل االسرائیلي أهالي خربة جب2008وفي شهر تشرین الثاني من العام 
(جابي شمني) بمصادرة المزید من  آنذاكموّقعا من قبل قائد جیش االحتالل االسرائیلي في الضفة الغربیة 

االراضي في الخربة لبناء جدار العزل العنصري في الجهة الغربیة من الخربة. وجاء اإلخطار الذي یحمل 
ي الخربة بحیث تصبح الخربة خارج دونمًا من أراض 587تعدیل حدود) لیصادر  -)T/04/90رقم (( 

منطقة العزل الغربیة. وعلى أرض الواقع, لم یحدث أي تغییر على مسار الجدار, واستمرت االوضاع على 
 هذا الحال.  

تم ابالغ أهالي خربة جبارة بقرار رسمي صادر عن "محكمة العدل العلیا  2009وفي الربع الثاني من العام 
وهي المدخل الرئیسي للخربة من الجهة الجنوبیة وتحویلها إلى  753البوابة رقم  االسرائیلیة" یقضي بإغالق

بوابة موسمیة تفتح فقط خالل موسم الزیتون، وتحویل جمیع مستخدمي تلك البوابة إلى حاجز الكفریات سابقًا 
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قرار سیكون ساري حیث أن هذا ال 407شعار افرایم حالیًا) من خالل البوابة االلكترونیة رقم  –(معبر الطیبة 
 .    2009المفعول اعتبارًا من بدایة شهر أیار

, شرعت جرافات االحتالل بعملیات التجریف في الجهة الغربیة من خربة جبارة 2011وفي منتصف العام 
تعدیل حدود رقم  -)T/04/90والقرى المحیطة وذلك لتطبیق مخطط الجدار كما جاء في االمر العسكري (( 

ر في الجهة الغربیة للخربة واخراج خربة جبارة من المعزل لتصبح على الجهة الشرقیة من ) وبناء الجدا1
الجدار بعد أعوام طویلة من المعاناة. وترتب على اقامة هذا المقطع الجدید من مسار الجدار اثارا سلبیة 

منطقة الخط وذلك (أوال) الن معظم االسر الفلسطینیة في خربة جبارة كانت تعتمد على العمل داخل 
) لتأمین مصدر دخل لها الى جانب العمل في قطاع الزراعة, اال أن بناء 1949األخضر (خط الهدنة للعام 

مقطع الجدار الجدید قطع أوصال الخربة مع المناطق داخل الخط االخضر وأحدث المزید من االضرار 
 اعیة وتقطیع أشجار الزیتون. بالقطاع الزراعي في المنطقة اذ تطلب تجریف المزید من االراضي الزر 

 

 طولكرممحافظة  -وجدار العزل العنصري االسرائیلي خربة جبارة  ):6خارطة رقم (
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  طولكرمالحواجز العسكریة االسرائیلیة والطرق االلتفافیة في محافظة . 7
  ةالحواجز العسكریة االسرائیلی 7.1

 
تعتبر الحواجز العسكریة االسرائیلیة إجراءات موحدة لجیش االحتالل اإلسرائیلي في الضفة الغربیة وقطاع 

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

وقائع من الشعب الفلسطیني في محاولتهم عبور هذه الحواجز. عالوة على ذلك، تشهد الحواجز العسكریة 
بحق المواطنین الفلسطینیین من جمیع شرائح  التنكیل واالنتهاكات القاسیة التي یمارسها الجنود اإلسرائیلیون

عاملین الطبیین والموظفین والتي تنطوي على الضرب واإلهانة الطالب والمعلمین والمرضى والالمجتمع, 
وتجرید المالبس والحجز لساعات طویلة تحت أشعة الشمس الحارقة أو في الطقس البارد قبل السماح لهم 

 بعبور نقاط التفتیش. 
 

المجتمع  واجز التفتیش تؤثر سلبیا علىحإن تداعیات ممارسات جنود االحتالل االسرائیل المتمركزین عند 
الفلسطیني، االمر الذي یتسبب بقطع العالقات االجتماعیة، والفصل االقتصادي بین المناطق, وارتفاع 

تجاوزت تصرفات جنود  معدالت البطالة، وتعطیل حركة الحیاة الیومیة والهجرة الداخلیة. عالوة على ذلك,
نود االحتالل االسرائیلي االطباء والمرضى یمنع جالفلسطینیة, حیث  الطواقم الطبیةضد  اإلسرائیلياالحتالل 

في أغلب االحیان من عبور حواجز التفتیش االسرائیلیة بما في ذلك حاالت الطوارئ. و في عدید من 
المرات یتم نقل المرضى الى المراكز الصحیة أو المستشفیات القریبة على الكراسي المتحركة أو الحیوانات 

حتالل مرور سیارات االسعاف االمر الذي یتسبب أیضا في وفاة (الحمیر) بسبب عدم سماح جنود اال
المرضى في كثیر من الحاالت.  كما یقوم الجنود اإلسرائیلیون المتمركزون عند نقاط التفتیش بفرض قیود 
زمنیة على حركة عبور المواطنین الفلسطینیین على العدید من نقاط التفتیش بحیث یسمح للفلسطینیین بعبور 

تفتیش في فترة زمنیة معینة في الصباح والمساء االمر الذي یتسبب في الكثیر من العناء نقاط ال
 للفلسطینیین. 

 

 30 



January 1, 2018 [الوضع الجیوسیاسي في محافظة طولكرم] 
 

عن سائر المحافظات الفلسطینیة في الضفة الغربیة حیث قام جنود االحتالل  طولكرموال تختلف محافظة 
ة الفلسطینیین داخل المحافظة ومن العدید من الحواجز اإلسرائیلیة و العوائق لتقیید حرك بإقامةاالسرائیلي 

والى المحافظة، والتي تشمل ما یلي : حواجز اسمنتیة وسواتر ترابیة ونقاط تفتیش وبوابات زراعیة وبوابات 
الحواجز العسكریة االسرائیلیة في محافظة طولكرم عقب اندالع االنتفاضة تضاعف عدد وحدیدیة. 

یبین عدد  )9(. الجدول رقم حاجزا مختلفا 22حتى بلغت  2000 الفلسطینیة الثانیة في شهر ایلول من العام
 وأنواع الحواجز العسكریة المختلفة التي وضعها جیش االحتالل اإلسرائیلي لتقیید وحصر حركة أكثر من

  .طولكرممحافظة  فيفلسطیني  178,000
 

في محافظة  االسرائیلیةالعسكریة : الحواجز )9( جدول رقم
 طولكرم

 نوع الحاجز الحواجزعدد 
 حاجز دائم 5
 ساتر ترابي 9
 حاجز اسمنتي 1
 بوابة حدیدیة 5
 حاجز طیار 2
 المجموع 22

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

 
االخیرة على تحویل هیكلیة بعض  اآلونةتجدر االشارة الى أن سلطات االحتالل االسرائیلي دأبت في 

الحواجز العسكریة "الطیارة" أو التي یطلق علیها "سواتر ترابیة" الى حواجز دائمة بما یتناسب ومخططاتها 
التي تهدف الى فرض المزید من السیطرة على حركة المواطنین الفلسطینیین بدعوى توفیر االمن والحمایة 

). فعلى الطریق الواصل بین قریتي شوفة وعزبة شوفة جنوب محافظة لمواطنیها (المستوطنین االسرائیلیین
كان جیش االحتالل االسرائیلي قد اقامه في السنوات على هیئة "ساتر ترابي" حاجز عسكري طولكرم, هناك 
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الماضیة بدعوى الحفاظ على األمن في المنطقة وخصوصا أن مستوطنة "افني حیفیتس" االسرائیلیة تتوسط 
یتین وأن المستوطنین القاطنین في المستوطنة السابقة الذكر یسلكون الطریق ذاته الذي یسلكه هاتین القر 

االسرائیلي على هذا الحاجز یتواجد جیش االحتالل . و أهالي قرى شوفة وعزبة شوفة للوصول الى المستوطنة
غرفة اضافة حدیدیة و  وضع بوابةبجیش االحتالل اإلسرائیلي , قام 2014وفي شهر آب . بین الفینة واألخرى

على الطریق الواصل بینها وقریة مراقبة عسكریة على المدخل الشرقي لعزبة شوفة جنوب مدینة طولكرم، 
دخل أن مخاصة عواقب التغییر هذه كانت بالوخیمة على اهالي القرى السابقة الذكر یشار إلى أن شوفة. 

باتجاه (شعار افرایم) ل والقادمین من معبر الطیبة عزبة شوفة یشكل المدخل الرئیسي لفلسطیني الداخل المحت
عسكري سوف یقوض فرصة الحاجز هذا ال، حیث أن إقامة للتسوق عزبة شوفة ومنه إلى مدینة طولكرم

كما اقتصر عبور هذا الحاجز على  أهالي كل  وصولهم إلى مدینة طولكرم والتي ستتضرر بشكل أو بآخر.
نع جنود االحتالل االسرائیلي غیر القاطنین في عزبة شوفة وقریة شوفة من قرى عزبة شوفة وشوفة بینما یم

 من المرور. 
 

 طولكرماالسرائیلیة في محافظة  ةااللتفافیالطرق  7.2

(التــي تــم توقیعهــا بــین  1993أیلــول  -بــدأ مصــطلح 'الطــرق االلتفافیــة' بــالظهور مــع مرحلــة اتفاقیــات أوســلو
منظمة التحریر الفلسطینیة و اسـرائیل) لإلشـارة إلـى الطـرق التـي أقامهـا اإلسـرائیلیون فـي المنـاطق الفلسـطینیة 

ا ببعض وتلك داخل إسرائیل.  منذ ذلـك المحتلة بهدف ربط المستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة بعضه
الحین, كثفت اسـرائیل مـن جهودهـا لزیـادة حجـم الطـرق االلتفافیـة فـي األراضـي الفلسـطینیة المحتلـة كجـزء مـن 
سیاســــتها لفــــرض حقــــائق علــــى أرض الواقــــع؛ والتــــي فــــي النهایــــة ســــوف تــــؤثر علــــى نتــــائج المفاوضــــات مــــع 

 یة متصلة جغرافیا وقابلة للحیاة. الفلسطینیین، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطین

و الجدیر بالذكر ان غالبیة االراضي في الضفة الغربیة مصنفة كمناطق "ج" و التـي بـدورها تخضـع للسـیطرة 
، وتشــمل جمیــع 1995االســرائیلیة الكاملــة بحســب اتفاقیــات أوســلو الثانیــة الموقعــة فــي شــهر أیلــول مــن العــام 

ـــة المســـتوطنات اإلســـرائیلیة والطـــرق اال تختـــرق أیضـــا مســـاحات واســـعة مـــن االراضـــي الفلســـطینیة التـــي لتفافی
 المصنفة "أ" و "ب". 
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الى البرنامج االستیطاني االسرائیلي الذي اطلقته الحكومة االسرائیلیة عقب احتالل الضفة الغربیة  وباإلضافة
, تبنت الحكومات االسرائیلیة المتعاقبة مفهوم الفصل على أساس إنشاء شبكة 1967و قطاع غزة في العام 

االسرائیلیین بین هذه من الطرق تعمل على تسهیل بناء المستوطنات اإلسرائیلیة وحركة المستوطنین 
ي الفلسطینیة المحتلة وتلك داخل اسرائیل, والتي في نهایة المطاف سوف تعمل على ضالمستوطنات في االرا

وقد قام االسرائیلیون بشق وبناء  دمج شبكة الطرق االلتفافیة داخل االراضي الفلسطینیة والطرق في اسرائیل.
؛ المصطلح الذي قدم للجیش االسرائیلي العذر الشرعي هذه الطرق تحت ذریعة "االحتیاجات األمنیة"

لمصادرة األراضي الفلسطینیة، وهو إجراء ثبتت فعالیته في الماضي عندما كان الجیش اإلسرائیلي یعلن 
مصادرة مساحات واسعة من األراضي الفلسطینیة تحت ذریعة "االحتیاجات االمنیة", إلقامة قاعدة عسكریة، 

د الى سیطرة المستوطنین اإلسرائیلیین الذین بدورهم یقومون بتحویلها الى منطقة عمرانیة والتي تتحول فیما بع
(مستوطنة) للعیش فیها. وبالنسبة إلسرائیل، كان هذا هو المنفذ الوحید لاللتفاف على القانون الدولي، الذي 

ضح" للقوانین و یعتبر أن مصادرة األراضي ألي غرض آخر من االستخدام العسكري یعتبر "انتهاك فا
 االعراف الدولیة. 

 
كما عززت اسرائیل من الدور العسكري للمستوطنات االسرائیلیة والطرق االلتفافیة, و سمحت بدورها للجیش 
بمصادرة االراضي الفلسطینیة الخاصة في األراضي المحتلة لبناء المستوطنات والطرق االلتفافیة؛ كما 

تقوم بشقها في االراضي الفلسطینیة سوف تعود بالنفع على السكان  تحججت اسرائیل أیضا بان الطرق التي
المحلیین الفلسطینیین الذین سوف یسمح لهم بالسفر على هذه الطرق اال ان الواقع كان غیر ذلك, حیث 
یمنع الفلسطینیین الیوم من استخدام معظم الطرق االلتفافیة االسرائیلیة في الضفة الغربیة االمر الذي یظهر 

كاذیب االسرائیلیة بهذا الشأن. وعلیه فان الطرق اإلسرائیلیة (الطرق االلتفافیة) المقامة على األراضي اال
الفلسطینیة المصادرة تسهم إسهاما كبیرا في تحفیز االسرائیلیین على العیش في المستوطنات وتدفعهم أیضا 

تي في وقت الحق یتم اعتمادها و تبنیها على اتخاذ زمام المبادرة لبناء المزید من الطرق على عاتقهم، وال
من قبل جیش االحتالل اإلسرائیلي لیلقى ظالال من الشرعیة على هذه الطرق. ففي الوقت الذي تشكل فیه 
المستوطنات حلقة وصل بین المستوطنات االسرائیلیة بعضها ببعض في االراضي الفلسطینیة المحتلة, تعمل 

لمجتمعات المحلیة الفلسطینیة في الضفة الغربیة من خالل خلق واقع من الطرق االلتفافیة على كبح تنمیة ا
 عوائق في المناطق المخصصة للتنمیة.
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, كان باستطاعة الفلسطینیین السفر على 2000و قبل اندالع االنتفاضة الثانیة في شهر أیلول من العام 
االسرائیلي حالة "االستنفار االمني" حیث الطرق االلتفافیة باستثناء االوقات التي یعلن فیها جیش االحتالل 

یمنع جنود االحتالل المواطنین الفلسطینیین من استخدام هذه الطرق او یتم اخضاعهم الى تفتیش امني 
, اصبح استخدام 2000مكثف قد یدوم لساعات طویلة. ولكن عقب اندالع االنتفاضة الثانیة في العام 

اذا كان بحوزتهم تصاریح صادرة عن االدارة المدنیة االسرائیلیة  االالفلسطینیین لهذه الطرق شبه معدوم 
تسمح لهم بالسفر على تلك الطرق. وفي وقت الحق ، أصبح الجیش اإلسرائیلي یطلق على الطرق االلتفافیة 
التي ال یسمح للفلسطینیین باستخدامها على أنها "طرق" عقیمة"، بمعنى أن هذه الطرق خالیة من استخدام 

الطریق  ووهطولكرم كم تحت فئة الطرق االلتفافیة في محافظة  15و حتى یومنا هذا, تندرج ینیین. الفلسط
تسهیل حركة في المحافظة لمتثل للبرنامج االستیطاني اإلسرائیلي یبدوره  ذيوال 557االلتفافي االسرائیلي رقم 

 مرور المستوطنین. 
 

 طولكرم محافظة فيالحدودیة االسرائیلیة المعابر  7.3
 

 أصدر المسؤول في االدارة المدنیة االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة 2005 عام من أیلول شهر في
) 34یهودا و السامرة (رقم  –أمر بشأن مناطق مغلقة حمل اسم (, أمرا عسكریا ییائیر نفیه ألوف, انذاك

 الضفة في رئیسیة (نقاط حدود)معابر  عشرة إقامة عن 2005- 5775نقاط عبور)،   ,(5727-1967
(من الشمال الى الجنوب)  12جدار العزل العنصري طول خط  على عبور نقطة 23 إلى باإلضافة الغربیة,

الستبدال الحواجز العسكریة اإلسرائیلیة الحالیة المقامة على مداخل المدن و القرى الفلسطینیة بهدف تخفیف 
جنود اإلسرائیلیین على الحواجز االسرائیلیة . و تشمل هذه المعابر: وطأة احتكاك المدنیین الفلسطینیین مع ال

معبر مزموریا شرقي بیت لحم, معبر ترقومیا في الخلیل, معبر الجلمة في جنین, معبر شعار افرایم في 
في بیت  300طولكرم, معبر بیتونیا في رام اهللا, معبر حسام تصاهوب شمال منطقة االغوار, معبر جیلو 

ري شعفاط والزعیم شرقي مدینة القدس ومعبر قلندیا في القدس. و كانت اسرائیل قد صنفت خمسة لحم, معب
من هذه المعابر التي تنوي اقامتها لألغراض التجاریة (منها معبر شعار افرایم) بهدف السیطرة على الحركة 

نیین في االراضي التجاریة للفلسطینیین هذا باإلضافة الى سعیها للسیطرة على حركة مرور الفلسطی

 2005 أیلول  9 ، االسرائیلیة الیومیة هارتس جریدة  12
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الفلسطینیة بعكس ما تدعیه حیث أن بناء هذه المعابر على مسار الجدار في الضفة الغربیة سوف یخلق 
هذه المعابر قرار أحادي الجانب  بإقامةواقع جدید على االرض الفلسطینیة باعتبار قرار الحكومة اإلسرائیلیة 

 .ئیل واألراضي الفلسطینیة المحتلةیهدف الى تكریس خط الجدار كخط حدود سیاسي بین إسرا
 

والیوم, وعقب االنتهاء من بناء الجدار على أراضي محافظة طولكرم, تتحكم اسرائیل بحركة مرور 
في  اكانت اسرائیل قد دشنته ةبر رئیسیاالفلسطینیین والحركات التجاریة من والى المحافظة من خالل مع

نسبة الى المستوطنة التي تقع على الحدود  شعار افرایم(معبر  الطیبة - ارتاحمعبر  ياالعوام الماضیة وه
الذي تم تخصیصه للحركات التجاریة بین محافظة طولكرم و  من محافظة طولكرم من الجهة الجنوبیة الغربیة)

وللعمال الفلسطینیین الذین یعملون في االراضي واالراضي الفلسطینیة في الداخل المحتل (وبالعكس), 
كذلك الحاجز الحدودي الذي یطلق علیه اسم "نیتساني عوز" حیث  . 1948المحتلة في العام الفلسطینیة 

مدینة  ىمن الدخول ال 1948في العام  إسرائیلیسمح للفلسطینیین القاطنین في االراضي التي احتلتها 
الى الداخل من خالل هذا الحاجز الحدودي  عبورالطولكرم وال یسمح للفلسطینیین القاطنین في طولكرم من 

حیث یقتصر العبور على العمال الفلسطینیین الذین یعملون في المنطقة الصناعیة المحاذیة لمدینة طولكرم 
 فقط. 

 
كذلك الحاجز االسرائیلي الذي یطلق علیه "حاجز الكفریات" وهو حاجز اقیم على  مسار الجدار ومخصص 

 نیین الذین أصبحت أراضیهم معزولة غرب الجدار, حیث یسمح لهم بالدخول الى لدخول المزارعین الفلسطی
أراضیهم في أوقات موسمیة من كل عام (موسم قطاف الزیتون ومواسم زراعیة اخرى) ویقتصر الدخول على 

تجدر االراضي المعزولة. المزارعین الفلسطینیین من حملة التصاریح االسرائیلیة التي تمكنهم من الدخول الى 
 .  االشارة أن الفلسطینیین من حملة تصاریح االسرائیلیة للعمل داخل اسرائیل ال یمكنهم عبور هذا الحاجز
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 طولكرم): المعابر االسرائیلیة في محافظة 7خارطة رقم (
 
 طولكرماألوامر العسكریة اإلسرائیلیة الصادرة في محافظة . 8
 

الهروب من مكانتها كدولة محتلة لألراضي الفلسطینیة من خالل محاوالتها لقد حاولت إسرائیل مرارا و تكرارا 
تبریر وجودها بوصفها اإلداري في األراضي المحتلة. و لهذا السبب لجأت إسرائیل و منذ احتاللها للضفة 

اتها أعمالها االستیطانیة باستخدام مبرر  لتقنین إلى األوامر العسكریة 1967الغربیة و قطاع غزة في العام 
الشهیرة "االغراض العسكریة" و "الضرورات االمنیة" النتهاك القوانین االنسانیة الدولیة و قرارات األمم 

، أصدرت إسرائیل االف األوامر 1993المتحدة و مجلس األمن. و في أعقاب توقیع اتفاقیة أوسلو في العام 
العسكریة المختلفة وذلك لتعزیز  ضلألغراالعسكریة لمصادرة مساحات شاسعة من االراضي الفلسطینیة 

سیطرتها على األراضي بدءا من بناء المستوطنات و توسیع المستوطنات القائمة و شق الطرق االلتفافیة و 
الى بناء جدار العزل العنصري. ففي محافظة  باإلضافةاقامة القواعد العسكریة وغیرها من االنتهاكات, هذا 
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ائیلي مئات األوامر العسكریة لتنفیذ مخططاته االستیطانیة، و كثیر من ، أصدر جیش االحتالل اإلسر طولكرم
 . )10(هذه االوامر لم تكن متاحة للعامة، ولكن تلك المتوفرة حتى هذا الیوم, تظهر في الجدول رقم 

 
 طولكرم: األوامر العسكریة اإلسرائیلیة الصادرة في محافظة )10(جدول رقم 

 نوع األمر العسكري الصادرة عدد األوامر العسكریة
 منازلهدم  56

61 
 اقامة و توسیع حواجز عسكریة

 جدار العزل العنصري مصادرة أراضي
 اخرى استخدامات عسكریة

 المجموع 117
 المصدر: قاعدة بیانات االوامر العسكریة االسرائیلیة

 2018القدس (أریج),  –معهد االبحاث التطبیقیة 
 
 طولكرم والضرر البیئي على محافظة" نیتساني عوزالصناعیة "المنطقة . 9
 

الى الغرب من مدینة والمعروفة محلیا باسم "منطقة مصانع جیشوري " نیتساني عوزتقع المنطقة الصناعیة "
 هتحتل هذ. وهي عبارة عن اثني عشر مصنعا )1949بمحاذاة الخط االخضر (خط الهدنة للعام طولكرم 

المنطقة هذه دونما من أراضي مدینة طولكرم وتعتبر الضرر االكبر علیها.  140المصانع الیوم ما مساحته 
في المنطقة على الصحة والبیئة الفلسطینیة بشكل سلبي ومخلفاتها الصلبة والسائلة والغازیة تؤثر الصناعیة 

 لزراعيالضرر الذي تحدثه للقطاع ا الشرب هذا باإلضافة الى ستنزف المصادر الطبیعیة وتلوث میاهتحیث 
 . أمراضو اثار صحیة وما یترتب علیه من  تلویث الهواءأیضا ، و في المنطقة

 
في مدینة طولكرم الفلسطینیین دنیین كارثیة ومدمرة على الم بأضرارالصناعیة المنطقة هذه كما تتسبب 

التي تعرض لها الفلسطینیین في المحافظة جراء . فال یكفي المعاناة للتداعیات البیئیة والصحیة التي تتسببها
 , تقوم هذه المصانعخالل أعوام االحتالل االسرائیلي الثماني واالربعین االجراءات االستیطانیة المختلفة
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(مدینة طولكرم) في االراضي الفلسطینیة المجاورة الناتجة عنها والمخلفات الصناعیة  هابالتخلص من بقایا
على صحة المواطنین الفلسطینیین االهم, و  ره الى ظهور انعكاسات خطیرة على البیئةاالمر الذي ادى بدو 

 المدینةتحرم مدینة طولكرم جانب بالصناعیة المنطقة  تجدر االشارة الى أن وجود هذهالمدینة.  القاطنین في
 . اسرائیلالیه تعمد المستقبلي وهو ما من فرص التوسع العمراني 

 

 طولكرمالمنطقة الصناعیة االسرائیلیة نیتساني عوز غرب مدینة  ):8خارطة رقم (
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 الخاتمة
 

لهجمة استیطانیة شرسة أدت إلى اإلخالل بواقعها الجیوسیاسي من خالل  طولكرملقد تعرضت محافظة 
العسكریة واالمنیة المختلفة تمثلت ببناء المستوطنات االسرائیلیة و  لألغراضمصادرة االراضي الفلسطینیة 

البؤر االستیطانیة والقواعد العسكریة لحمایة هذه التجمعات االستیطانیة. كما شملت النشاطات االستیطانیة 
االسرائیلیة أیضا شق الطرق االلتفافیة التي عملت على تقطیع أوصال المحافظة في سبیل إیجاد تواصل 

الى  باإلضافةجغرافي بین المستوطنات االسرائیلیة القائمة والمستوطنات االسرائیلیة داخل اسرائیل هذا 
و یعتبر جدار العزل العنصري اإلسرائیلي تسهیل حركة مرور المستوطنین من والى هذه المستوطنات. 

ة المحتلة خالل العقود بمثابة الفصل األخیر من أنشطة االستیطان اإلسرائیلیة في االراضي الفلسطینی
 الماضیة.  الخمس

 
تعتبــــر ناقضــــة للتعهــــدات  طــــولكرمان النشــــاطات االســــتیطانیة اإلســــرائیلیة االحادیــــة الجانــــب فــــي محافظــــة 

االســرائیلیة تجــاه االتفاقیــات الموقعــة اضــافة الــى كونهــا اعمــاال عدائیــة ضــد الشــعب الفلســطیني. كمــا أن بنــاء 
یهــدد التنمیــة واالســتدامة فــي المحافظــة و  طــولكرمجــدار العــزل العنصــري اإلســرائیلي علــى أراضــي محافظــة 

جمیــع أنحــاء األراضــي الفلســطینیة المحتلــة و الــذي ال یشــكل تهدیــدا علــى الســكان فیهــا كمــا هــو الحــال فــي 
یقتصــر فقــط علــى حرمــان الفلســطینیین مــن األراضــي الزراعیــة والمراعــي الخضــراء، بــل أیضــا یضــع حــواجز 

وعلى الـرغم مـن االسـتنكار الـدولي للنشـاطات االسـتیطانیة االسـرائیلیة، اال ان  مادیة في وجه نموها الطبیعي.
المحافظـة ارتباطهـا الجغرافـي والتـاریخي واالقتصـادي مـع التي افقدت الحادیة الجانب خططها ا نفذتإسرائیل 
 . سعة منهاشا, وصادر مساحات محیطها
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