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في المنطقة ،فالفلسطينيون (السكان األصليون وأصحاب الحق الشرعي) يعانون من سياسة
المصادري والطرد والتيدير من قثل الحكومات السرائيلية المتعاقثة ومستعمرييا لصالح المشروع
االستيطاني االستعمارل في الضفة الغرثية ،لذلك فقد هدفت هذه الدراسة ملى ملقات الضوت على
موضوع المستعم ارت السرائيلية في الضفة الغرثية ،مع التركي على المستعمرات في محافظة
ناثلس.
تأتي هذه الدراسة في وقت حرج وحساس من تاريخ القضية الفلسطينية المتمملة في وقف
المفاوضات ثين الطرفين الفلسطيني والسرائيلي ،وأهم أسثاب ذلك المستعمرات السرائيلية وتوسعيا
المستمر والمت ايد مع تقدم الوقت وال من ،وتأتي هذه الدراسة للوقوف على التطور والتوسع
االستيطاني االستعمارل وأسثاب قيامه وتأميره على السكان في محافظة ناثلس ،حي

أحدمت

المستعمرات أما اًر تدميرية طالت نواحي حياي المواطن الفلسطيني دميعيا ،وصودرت أرضه ومياهه
وقيدت حركته ،في حين يتمتع المستعمرون ثحرية مطلقة.حي

تيدف هذه الدراسة ملى التعرف

على التو يع الدغرافي للمستعمرات السرائيلية في محافظة ناثلس ،وتم اتثاع المنيج التاري ي
للحصول على معلومات تتعلق ثالمستعمرات ومراحل تأسيسيا ،ثالضافة ملى دراسة الثيانات
والمعلومات التي تم الحصول علييا ثاست دام المنيج الوصفي التحليلي.

س

وقد توصلت الدراسة ملى أن محافظة ناثلس أكمر محافظات الضفة الغرثية تعرضًا
ليدمات واعتداتات المستعمرين ،وكانت أكمر التدمعات السكانية الفلسطينية تعرضًا ليذه
االعتداتات ثورين وقصري ومادما وعصيري القثلية ،وقد ثلغت مساحة المواقع الحتاللية %5546
من المساحة الكلية لمحافظة ناثلس ،حي

استحوذت المعسكرات على  ،%241والمستعمرات

 ،%842والطرق االلتفافية  ،%242واألراضي المغلقة عسكريًا  ،%7141واألراضي المصادري
ثدانب المستعمرات  ،%7047واألراضي الممنوع الوصول ملييا مال ثتنسيق  %949من المساحة
الكلية لمحافظة ناثلس ،وتوصي الدراسة ثتشديع سكان ال رب والتدمعات السكانية الفلسطينية
الصغيري في المحافظة على التشث

ثاألرض وعدم تركيا وايصال ال دمات ليا ،وتع ي

دور

العالم ثا تالف وسائله في مقاومة المشروع االستعمارل السرائيلي في األراضي الفلسطينية،
وعلى السلطة الفلسطينية القيام ثعمليات تنمية مستدامة و اصة في مدال ال راعة والمياه؛ وهي
التي رك علييا االستيطان االستعمارل في االراضي الفلسطينية .

ع

الفصل األول :مقدمة الدراسة ومنهجيتها
 1:1مقدمة
 2:1مشكلة الدراسة
 :16أسئلة الدراسة
 :14أهمية الدراسة
 :15أهداف الدراسة
 :12منهجية الدراسة
 7:1منطقة الدراسة
 8:1الدراسات السابقة
 9:1صعوبات الدراسة
 81:1مفاهيم ومصطلحات الدراسة
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 8:8مقدمة
يعد االستيطان االستعمارل السرائيلي د تاً من تاريخ المشروع الصييوني في فلسطين،
فيو سلسلة من الوقائع المفروضة على األرض الفلسطينية ،ثل هو التطثيق العملي للصييونية في
فلسطين ،وال ت في مسرائيل األهداف الحقيقية لالستعمار كتغيير األوضاع الديموغرافية واالدتماعية
واالقتصادية والعمرانية لألرض الفلسطينية في حركة دائمة ت تلف في قوتيا من مكان آل ر
لحدا

التغيير المطلوب ضمن استراتيدية واضحة.

1

من لالستيطان االستعمارل السرائيلي أهمية ثالغة في الفكر الصييوني ،وقد هدفت مسرائيل
من ورات هذا االستعمار ملى وضع حقائق على األرض ،تفرض نفسيا في أل مفاوضات مع أل
طرف في الن اع العرثي السرائيلي ،مضافة ملى الدوافع االقتصادية والمائية واألمنية ،كانت الدوافع
التاري ية والدينية الم عومة تست دم كستار للتوسع االستعمارل وهدفاً لقامة المستعمرات من أدل
السيطري على الم يد من األراضي الفلسطينية ،2ويالحظ أن للدافع الديني والتاري ي األهمية الكثرى
لدى القائمين على حركة االستيطان االستعمارل ،والدليل على ذلك ،أن كل موقع استعمارل حاول
القائمون عليه رثطه ثدذور تاري ية ودينية توارتية م عومة .

3

يتفق معظم الثاحمين في الشأن االستعمارل الصييوني أنه نوع مغاير من أشكال
االستيطان االستعمارل المتثعة والمعروفة عثر التاريخ ،لكونه تذرع وما ال على عقائد دينية وفكرية
وسياسية ،وقد تمي ت ظاهري االستيطان االستعمارل الصييوني في فلسطين ثارتثاطيا ثالعنف
واالستيالت على أر ٍ
اض مملوكة ألصحاثيا الشرعيين ثالقوي ،مع الت طيط المسثق لطرد هؤالت
السكان واستئصال حضارتيم والقضات على ودودهم.

1

4

قيطة ،محمد أمير ,المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة (دراسة جوبولوتيكية) ,مكتثة ومطثعة دار

المنار ،س.1

2
3

عثد العاطي ،صالح ,2227 ،االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين حتى عام .8941

غلمي ،محمد عودي ,2221 ،تاريخ االستيطان اليهودي في منطقة نابلس ( ، )8991 – 8922دار الريان للطثاعة،

ناثلس ،فلسطين ،س99 - 97

4

منصور ،دوني ,2225 ،االستيطان اإلسرائيلي ،الطثعة األولى ،مؤسسة األسوار ،س 17 - 7
0

ثدأ النشاط االستيطاني االستعمارل منذ مقامة أول مستعمري على أرض فلسطين (ثتاح
تكفا) عام  1112م ،وكان تركي هذا النشاط في ثداية األمر في مناطق استراتيدية وميمة من
م تلف النواحي ،ومنيا منطقة السيل الساحلي الفلسطيني وسيل مرج ثن عامر ،ومنطقة ثحيري
طثريا وسيل الحولة ،وكذلك الحدود الشمالية لفلسطين مع كل من سوريا ولثنان ،ثالضافة ملى
محور الصراع العرثي السرائيلي وهي مدينة القدس ،وثعد ذلك انتقل االستيطان االستعمارل ملى
كل المناطق الفلسطينية ثما في ذلك محافظة ناثلس ،حي

كانت محافظة ناثلس قثل عام 1995م

تضم أكثر التدمعات االستعمارية على أراضييا ،أل قثل انفصال محافظتي طوثاس وسلفيت عنيا،
حي

كان يودد فييا  52مستعمري من أصل  112مستعمري منتشري في الضفة الغرثية ،أما في

العام  2211فيودد في محافظة ناثلس  12مستعمري مسرائيلية من أصل  222مستعمري منتشري في
الضفة الغرثية.
 2:8مشكلة الدراسة
لمنطقة ناثلس أهميتيا ومكانتيا على ال ريطة الفلسطينية ،حي

يحتل موقعيا الدغرافي

م ايا استراتيدية عديدي ،فقد تعرضت منذ  1967ملى هدمة استيطانية استعمارية واسعة ثدوافع
تاري ية ودينية وعسكرية م عومة.
تتممل المشكلة في ودود المستعمرات ذاتيا فوق األراضي الفلسطينية ،وسيطرتيا على
المناطق الدثلية والسيلية وحتى الغورية ،وثذلك غيرت هذه المستعمرات معالم المناطق وقلثت
ال دغرافياً واضح المعالم ،حي
طثيعتيا ،وأحدمت هذه المستعمرات ل ً

سيطرت على األراضي ثالقوي

وأقامت مكانيا المستعمرات أو المناطق العسكرية المغلقة ،وقامت ثإغالق أراض واعالنيا أمالكا
لصالح االستيطان االستعمارل ،أو محميات طثيعية ،وقد أ ذ االستعمار الييودل في منطقة
الدراسة أشكاالً متعددي من حي

النشأي والتطور والتكوين والدوافع ،وذلك على نحو دعل موضوع

المستعمرات واحدًا من أثر الطروحات والموضوعات التي تحتاج ملى الثح
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والدراسة والتحليل.

لقد تناولت عدي دراسات موضوع االستيطان االستعمارل سوات ثشكل عام أو ثشكل اس،
ونظ اًر للديناميكية والمرونة العاليتين اللتين يتمتع ثيا االستيطان االستعمارل ،كان ال ثد من مواصلة
الثح

في هذه القضية ال طري ،فاالستيطان االستعمارل في األراضي الفلسطينية المحتلة أشثه ما

يكون ثرمال متحركة من حي

عدد المستعمرات والمستعمرين ،وكالنار التي تأكل األ ضر

والياثس ،فمع تقدم الوقت ي داد النشاط االستيطاني وثالتالي األضرار على األرض والنسان
الفلسطيني ،حي

يتعرض المواطنون في التدمعات السكانية الفلسطينية لليدمات المتكرري من

ساكني المستعمرات السرائيلية في محافظة ناثلس ،كما تتعرض أراضي السكان الفلسطينيين
للمصادري والحاقيا ثالمستعمرات ،والتعدل على الم ارع ثالحرق والتالف واالقتالع.
لقد قامت السلطات السرائيلية طوال سنوات االحتالل ثتس ير المكانيات اليائلة في
محاولة لتغيير الحقائق على األرض ،من

الل مقامة المستعمرات وتوسيعيا ،ولم تتوقف هذه

المحاوالت سوات في أوقات السلم أو في الحرب ،وذلك ضمن استراتيدية الثنات واليدم؛ ثنات مدتمع
مسرائيل ي على األرض المحتلة ،وهدم المدتمع الفلسطيني من
الفلسطينية ومنع تراثطيا واحكام السيطري علييا.

الل تقطيع أوصال التدمعات

1

 6:8أسئلة الدراسة
 -1ما هو التو يع الدغرافي للمستعمرات في منطقة الدراسة ؟
 -2ما هي أهداف االستيطان االستعمارل في منطقة الدراسة ؟
 -2ما هي أهم ال طط االستيطانية االستعمارية في منطقة الدراسة ؟
 -4ما هو تأمير المستعمرات على المساحة الم روعة ثال يتون في منطقة الدراسة ؟
 -5ما هو تأمير االستيطان االستعمارل على حياي السكان في منطقة الدراسة ؟
1

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2221 ,المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ،التقرير السنول ،2227

رام اهلل ،فلسطين  ،س22
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 -6ما هو تأمير المستعمرات على الثيئة الطثيعية في منطقة الدراسة؟
 -7ما هو تأمير المستعمرات على مصادر وموارد المياه في منطقة الدراسة ؟
 -1ما هو تأمير المستعمرات على تنقل السكان وطرق المواصالت في منطقة الدراسة ؟
 -9ما هو تأمير المستعمرات على المعالم الدينية واألمرية في منطقة الدراسة ؟
 -12ما هي المناطق التي تتعرض لالعتداتات المتكرري من المستعمرين في منطقة الدراسة؟
 -11كم تثلغ مساحة األراضي المصادري واألراضي الممنوع الوصول ملييا مال ثتنسيق ثدانب
المستعمرات في منطقة الدراسة؟
 4:8أهمية الدراسة
تأتي هذه الدراسة في وقت حرج وحساس من تاريخ القضية الفلسطينية المتمملة في وقف
المفاوضات ثين الطرفين الفلسطيني والسرائيلي ،والسثب في ذلك هو النشاط االستيطاني
االستعمارل السرائيلي المت ايد والمستمر مع تقدم الوقت ،وتأتي هذه الدراسة لتوضح التطور
والتوسع االستيطاني االستعمارل وأسثاب قيامه ،وكذلك أمر االستيطان االستعمارل على م تلف
الدوانب في منطقة الدراسة ،كما يمكن أن تساهم نتائج هذه الدراسة في ت ويد العاملين في م تلف
مؤسسات السلطة الفلسطينية وكذلك الثاحمين والطالب ثمعلومات هامة عن طثيعة االستيطان
االستعمارل في منطقة الدراسة.
 5:8أهداف الدراسة
تيدف هذه الدراسة ملى ما يلي :
 .1التعرف على التو يع الدغرافي للمستعمرات السرائيلية في منطقة الدراسة .
 .2معرفة اليدف من مقامة المستعمري وتأميرها على الفلسطييين في منطقة الدراسة .
1

 .2كشف األ طار واألضرار الناتدة عن التوسع االستيطاني االستعمارل على األرض
والنسان الفلسطيني.
 .4مث ار ال طط االستيطانية االستعمارية في منطقة الدراسة الرامية ملى اثتالع األراضي
العرثية وتفريغيا من أهليا لحالل المستعمرين الييود مكانيم ،وتو يع المستعمرات على
حساب األرض الفلسطينية.
 .5مث ار موقف السلطة الفلسطينية من قضية المستعمرات السرائيلية الداممة على األراضي
الفلسطينية
 2:8منهجية الدراسة:
اتثع الثاح

في هذه الدراسة المناهج التالية :

 )1المنهج التاريخي :تم الحصول على معلومات تاري ية عن النشاط االستعمارل في منطقة
الدراسة ،والفتري ال منية التي تأسست فييا هذه المستعمرات ،ومراحل تطورها وتوسعيا مع مرور
ال من والوقت وتأميرها على األرض والنسان في منطقة الدراسة .
 )2المنهج الوصفي التحليلي :تم است دام هذا المنيج في دراسة الثيانات والمعلومات التي تم
الحصول علييا تحليالً وتفسي ًار ،ثيدف شرح الوضع الراهن لتوضيح سياسة االحتالل
االستعمارية ،وانعكاس ذلك على مدمل األوضاع للسكان في منطقة الدراسة من أدل الوصول
الى توصيات ونتائج مثنية على أسس واقعية ،وقد تم است دام نظام المعلومات الدغرافي GIS
من أدل انتاج مدموعة من ال رائط لظيار التو يع الدغرافي للمستعمرات وتفسير تأميرها على
التدمعات السكانية في منطقة الدراسة .
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 2:8منطقة الدراسة
تقع محا فظة ناثلس في الد ت الشمالي من الضفة الغرثية ثين دائرتي عرض ً°221123152
و ً °221213122شمالي ط االستوات ،وثين طي طول ً °251163111ملىً °251273122شرق ط
غرينتش.

1

تقع محافظة ناثلس وسط شمالي الضفة الغرثية ،وهي قلب فلسطين لرثطيا شماليا ثدنوثيا
وشرقيا ثغرثيا ،حي

تتمتع ثموقع دغرافي هام ،فيي تتوسط مقليم المرتفعات الدثلية ،وتعد حلقة

وصل في سلسلة المدن الدثلية من الشمال ملى الدنوب ،ويحيط ثيا من الشمال والشمال الغرثي
دنين وطولكرم ومن الدنوب والدنوب الشرقي ورام اهلل وأريحا ومن الشرق طوثاس ومن الغرب
قلقيلية وسلفيت ،وتقع على مفترق الطرق الرئيسة التي تمتد من الناصري ودنين شماالً حتى ال ليل
دنوثاً ،ومن نتانيا(أُم الد) ويافا غرثًا حتى دسر دامية شرقاً ،وتثعد عن القدس  69كم وعن الثحر
المتوسط  42كم ،وتثلغ مساحة المحافظة  625كم ،2أل حوالي  % 12.7من مدمالي مساحة
الضفة الغرثية ،وتضم المحافظة  64تدمعاً ،منيا  2م يمات لالدئين.2

1

حمادي ،صفات عثد الدليل كامل ,2212 ،دراسة في الخصائص الطبوغرافية وتأثيرها على الغطاء النباتي في محافظة

2

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني , 2229 ،كتاب محافظة نابلس لإلحصاء السنوي ،رام اهلل  ،س21 - 29
1

نابلس باستخدام  GISواالستشعار عن بعد  ،رسالة مادستير غير منشوري ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين ،س.2

خريطة رقم ( :)8موقع محافظة ناثلس على ريطة محافظات الضفة الغرثية.
المصدر :معداد الثاح

ثاالعتماد علىAn Atlas of Palestine (the West Bank and Gaza),ARIJ,2011

2

 1:8الدراسات السابقة:
 )1دراسة أحمد المصرل ،عام  2222م ،تحت عنوان (الت طيط القليمي لالستيطان الصييوني
في الضفة الغرثية  ،)2222 – 1967وتناولت هذه الدراسة االستيطان من حي

أهدافه

وأنماطه ومقوماته ،ثالضافة ملى أهم المشاريع االستيطانية ،وكذلك ال صائس السكانية
والعمرانية للمستعمرات ،وقد صس الثاح

اهتمامه على محافظة القدس ،وأشار ملى التو يع

الدغرافي للمستعمرات السرائيلية فييا ،وقد لس الثاح
الموقع األكمر ارتفاعًا واقامة المواقع االستيطانية.

ملى أن هناك عالقة قوية ثين ا تيار

1

 )2دراسة سمير أحمد معتوق لعام 1919م ،تحت عنوان (األساس الدغرافي لالستعمار الصييوني
في الضفة الغرثية  ،)1915-1967وقد تناولت هذه الدراسة أهداف االستيطان ودوافعه،
والمقومات الدغرافية لالستيطان وأهم المشاريع االستيطانية ،وسياسة تو يع المستعمرات حسب
المناطق الدغرافية ،وآمار االستيطان االستعمارل السرائيلي في الضفة الغرثية.

2

 )2دراسة أسمات راتب معروف شيوان ،لعام  ،2212تحت عنوان (االستيطان الصييوني في
هضثة الدوالن السورية  ،)2222-1967أوضحت هذه الدراسة المراحل التي مرت فييا عملية
االستيطان الصييوني في الدوالن و صائس كل مرحلة ،وكذلك الموقف العرثي والسورل من
االستيطان في اليضثة ،وقد أظيرت الدراسة أن مسرائيل قد استغلت

صائس المنطقة

وممي اتيا عند مقامة المواقع االستيطانية التي ثلغ عددها  24مستعمري حتى نياية عام . 2222
وقد أحد

االستطيان الصييوني آما اًر تدميرية طالت دميع مناحي الحياي ،وأمرت على حياي

1

المصرل ،محمد أحمد ,2222 ،دراسة في التخطيط االقليمي لالستيطان الصهيوني في الضفة الغربية من -8922

2

معتوق ،سمير أحمد ,1919 ،دراسة في األساس الجغرافي لالستعمار الصهيوني في الضفة الغربية ،8915-8922

( ،2111رسالة مادستير غير منشوري)  ،دامعة النداح الوطنية  ،ناثلس ،فلسطين.
(رسالة مادستير غير منشوري) .الدامعة األردنية ،عمان ،األردن.
9

المواطنين السوريين الذين صمدوا في وده االحتالل في القرى ال مسة المتثقية من مدموع
 129قرية دمرتيا آلة الحرب الصييونية.

1

 )4دراسة طارق يوسف محمد قاسم ،عام 2221م ،تحت عنوان (االستيطان الصييوني في وادل
األردن  ،)2225-1967وتناولت هذه الدراسة وادل األردن على أنه أحد المناطق الدغرافية
الممي ي في فلسطين ،فان فاض المنطقة دعليا ذات مناخ معتدل شتات وحار صيفًا ،ومع
احتالل الضفة الغرثية ،عمدت مسرائيل ملى تيدير سكان وادل األردن في طوي تيدف ملى
مفراغه من سكانه األصليين ،و رع مستوطنين مكانيم ك طوي أولى تمييداً لضمه لكيانيا .وتثر
أهمية هذه الدراسة في تناوليا ألهمية وادل األردن ال راعية ،مذ تعد سلة غذات فلسطين،
و صوثة أرضه دعله ي رع ثم تلف أنواع ال ضار والفواكه ،وقد ثلغ عدد المواقع االستيطانية
موقعا ،ثينما انتشرت أكمر من  11موقعا استيطانيا على السفوح
المحاذية لنير األردن 29
ً

الشرقية ،كما تناولت الدراسة أساليب االستيطان وأمره على منطقة وادل األردن.

2

 )5دراسة محمود عثداهلل محمد سليمية ،عام 2226م ،تحت عنوان (المستعمرات السرائيلية وأمرها
على التطور العمراني للتدمعات السكانية في محافظة ال ليل) ،وقد تم العمل من الل هذه
الدراسة على تحليل وتقييم الواقع الحالي للتدمعات السكانية الفلسطينية في محافظة ال ليل في
في موضوع الطرق االلتفافية التي أقيمت حول

ظل ودود المستعمرات السرائيلية ،وتم الثح

المدن الفلسطينية ثحدة تسييل تنقل المستوطنين ،وكذلك موضوع الددار الذل تثنيه مسرائيل
حول المحافظة ،كونيما يشكالن عامالً داعماً ألهداف االستيطان السرائيلي وانعكاساته السلثية
على العمران الفلسطيني .وأشارت الدراسة ملى أن استمرار ودود االحتالل وثقات المستعمرات
من شأنيما أن يفاقما المشاكل العمرانية ويدم ار النمو الحضارل الفلسطيني ويعرقال محاوالت
النيوض ثالتدمعات السكانية الفلسطينية ،ويمنعا الفلسطينيين من ممارسة حقيم المشروع في
1

شيوان ،أسمات راتب معروف ,2212 ،دراسة في االستيطان الصهيوني في هضبة الجوالن السورية ، 2111-8922

(رسالة مادستير غير منشوري)  ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.

2

قاسم ،يوسف محمد ,2221 ،دراسة في االستيطان الصهيوني في وادي األردن ( ،2115-8922رسالة مادستير غير

منشوري) ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
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نمو حضارل وعمراني كثاقي شعوب العالم ،وكذلك فإن المستعمرات السرائيلية تدعل المناطق
الفلسطينية في ع لة ،وتفصليا ثعضيا عن ثعض ،وتعمل على أيداد تواصل ثين المستعمرات
عثر الطرق االلتفافية.

1

 )6دراسة محسان شريف محمد معيثة ،عام  ،2225تحت عنوان (المياه وأمرها في توديه
االستيطان السرائيلي في الضفة الغرثية  ،)2222-1967وقد رك ت هذه الدراسة على الموارد
المائية ثاعتثارها من الموارد الطثيعية التي تنا عت علييا الدول منذ من ثعيد ،لما ليا من
أهمية في التنمية االدتماعية واالقتصادية ألل حضاري ،لذا فقد تناولت هذه الدراسة محور
الصراع العرثي السرائيل ي ،حي

اعتثرت المياه أحد أهم محاوره ،وقد رك ت على مث ار دور

المياه في توديه االستيطان من حي

االنتشار وتركي

المستعمرات السرائيلية في الضفة

الغرثية ثعد وقوعيا تحت االحتالل السرائيلي عام 1967م .وقد لس الثاح

ملى أن تكميف

االستيطان في المناطق المحتوية على مياه دوفية ،ممل األغوار لتكون هذه المستعمرات ثمماثة
ط الدفاع األول ضد أل هدمات يشنيا العرب من ناحية الشرق ،وقد ثلغ استيالك
المستعمرات من المياه عام  1995حوالي  112مليون م 2سنوياً ،وارتفع عام  2222ملى 256
مليون م 2سنوياً ،ويتوقع أن يصل عام  2212ملى  212مليون م 2سنويًا.

2

 )7دراسة صالح حسن محمود أثو الرب ،عام  ،2225تحت عنوان (االستيطان الصييوني في
منطقة ال ليل  ،)2222-1967وقد ثينت هذه الدراسة أن مسرائيل تعد مدينة ال ليل منطقة
ذات أهمية تاري ية دينية للييود ،فقد أدمعت الحكومات السرائيلية المتعاقثة على أهميتيا
الدينية والتاري ية ،وعدتيا ثنفس أهمية مدينة القدس ،وقد حاولت مسرائيل تحويل مدينة ال ليل
العرثية ملى مدينة ييودية ،والحرم الثراهيمي ملى كنيس ييودل من

الل مقامة الثؤر

االستيطانية في قلب مدينة ال ليل ،مما حوليا ملى مكنة عسكرية و اصة الثلدي القديمة منيا،
1

سليمية ،محمود عثد اهلل محمد ,2226 ،دراسة في المستعمرات اإلسرائيلية وأثرها على التطور العمراني للتجمعات

السكانية في محافظة نابلس( ،رسالة مادستير غير منشوري) ،دامعة النداح ،ناثلس ،فلسطين.

2

اعيثة ،احسان شريف محمد ,2225 ،دراسة في المياه وأثرها في توجيه االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية

( ،2112-8922رسالة ماحستير غير منشوري)  ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
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وقد تناولت الدراسة منطقة ال ليل من الناحية الدغرافية والدارية ،وكذلك عن االستيطان في
منطقة ال ليل الل مراحل تاري ية معينة ،وأوضحت هذه الدراسة أمر االستيطان السرائيلي
في منطقة ال ليل على دميع دوانب حياي سكانيا.

1

 )1دراسة محمد رشيد عناب حسين ،عام  ،2221تحت عنوان (االستيطان الصييوني في القدس
 ،)1992-1967حي

شكلت القدس دوهر القضية الفلسطينية التي شكلت محور الصراع

العرثي السرائيلي ،وقد أدى االستيطان المكمف في مدينة القدس ملى تغيير في األوضاع
الديموغرافية واالقتصادية واالدتماعية والسياسية فييا ،ويعد التغير الديموغرافي دوهر السياسة
السرائيلية المتثعة في القدس ،واليادفة ملى غلثة التعداد السكاني الييودل على العرثي ،وقد
أظيرت الدراسة مكانة القدس واالستيطان في الفكر الصييوني ،وكذلك يلقي الضوت على
مقاومة السكان لالستيطان في المدينة ،وقد أظيرت هذه الدراسة اندفاع االستيطان الصييوني
للمدينة المقدسة ثشراسة ثعد حرب ح يران  1967لالستيالت على األراضي فييا.

2

 )9دراسة غا ل حسين ،عام  ،2222تحت عنوان (االستيطان الصييوني في فلسطين من
االستعمار ملى المثريالية) ،وقد تناولت هذه الدراسة االستعمار االستيطاني ،و لق مشكلة
الالدئين ،وكذلك الموقف السرائيلي من المستعمرات ،وموقف العالم والعرب من االستيطان
الصييوني ،كما تناولت ثشكل اس االستيطان في ال ليل من حي

تيويد المدينة والحرم

الثراهيمي ،وقد أشارت هذه الدراسة ملى المعاملة الوحشية العنصرية والرهاثية للمستوطنين
ضد لسكان األصليين لذالليم وكسر مرادتيم م ضاعيم ودفعيم ملى االستسالم أمام غطرسة
القوي واالستعمار االستيطاني.

1

3

أثو الروب،صالح حسن محمود ,2225 ،دراسة في االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل ( ،2111-8922رسالة

مادستير غير منشوري)  ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.

2

حسين ،محمد رشيد عناب ,2221 ،دراسة في االستيطان الصهيوني في القدس ( ،8996-8922رسالة مادستير غير

منشوري)  ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.

3

حسين ،غا ل ,2222 ،دراسة في االستيطان اليهودي في فلسطين من االستعمار إلى االمبريالية ،من منشورات اتحاد

الكتاب العرب ،دمشق ،سوريا.
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 )12دراسة نثيل محمود السيلي ،عام  ،2222تحت عنوان (انت اع أراضي فلسطين ومراحل
االستيطان فييا) ،حي

تناول الثاح

في هذه الدراسة النشاط االستيطاني الصييوني في

أراضي فلسطين قثل االنتداب الثريطاني ،ثالضافة ملى هدف الحركة الصييونية من
االستيطان ومستقثل األراضي في فلسطين ،وكذلك التصورات السرائيلية م ات مستقثل
االستيطان ،وأظيرت الدراسة أن عثاري " فلسطين أرض ثال شعب لشعب ثال أرض" شعار
اعتمدته الحركة الصييونية للتسلل ملى أراضي فلسطين ،والسيطري علييا ،واقامة المستعمرات،
وقد ثلغ ال حف الصييوني ذروته

الل فتري االنتداب الثريطاني ،وتودت العملية ثإنشات

الكيان الصييوني في عام  ،1941وثذلك أُنشئ الكيان على نحو  %71من مساحة فلسطين
التاري ية .ثالضافة ملى ذلك ،فقد أدت السياسات السرائيلية ملى انت اع القسم األكثر من
ملكية الفلسطينيين في أراضييم في الد ت المحتل عام  1941أو في الضفة والقطاع ،وتعد
انتفاضة األقصى وانتفاضة  1917من أهم التعثيرات التي أكد علييا الشعب الفلسطيني
لرافض احتالل أرضه وتيويدها.
حي

1

ستضيف هذه الدراسة معلومات حديمة عن الستمرار في توسيع المستعمرات والنشاط

االستيطاني االستعمارل المستمر والمت ايد مع تقدم الوقت في محافظة ناثلس ،وذلك من
الل مصادري الم يد من األراضي ثدانب المستعمرات القائمة والقريثة منيا ،هذا ثالضافة
ملى منع الم ارعين الفلسطينيين من الوصول ملى أراضييم أو ثحدة مغالقيا عسكرياً ،وقد تم
تناول التقسيم الديوسياسي للمحافظة ملى مناطق( )A،B،Cوتأمير ذلك على مشاريع التنمية
والت طيط واست دامات األراضي في محافظة ناثلس ،ثالضافة ملى دراسة مناطق
الحتكاك(النقاط السا نة) وهي التي تتعرض ليدمات واعتداتات متكرري من المستعمرين
السرائيليين المحتلين وتأميرهم على األرض واالنسان الفلسطيني في محافظة ناثلس.

1

السيلي ،نثيل محمود ,2222 ،انتزاع أراضي فلسطين ومراحل االستيطان فيها ,دراسة منشوري في مدلة صامد

االقتصادل ،المدلد  ،24-22العدد  ، 127 – 125دار الكرمل للنشر والتو يع ،عمان  ،األردن .
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 9:8صعوبات الدراسة
 -1سياسة الغالق والمنع التي تنتيديا سلطات االحتالل ،حي

صعوثة االنتقال والوصول ملى

ثعض المناطق لرصد االنتياكات واالعتداتات ودمع الثيانات والمعلومات ،هذا ثالضافة ملى
استحالة ياري المستعمرات االسرائيلية الداممة في منطقة الدراسة ،حي

تم الحصول على

ثيانات من التدمعات السكانية الفلسطينية المحيطة ثالمستعمرات في منطقة الدراسة.
 -2عملية الرثط ثين مصادر الثيانات الم تلفة ،فعلى الرغم من كمري المعلومات والكتب والمراك
التي تناولت موضوع االستيطان االستعمارل مال أن كمري المعلومات والحصائيات أدت ملى
تضارب في ثعض المعلومات واألرقام ،مما شكل صعوثة حقيقية لدى الثاح
األرقام والمعلومات الحقيقية والدقيقة ،حي

تم تحرل الدقة من أدل الوصول ملى األرقام

الحقيقية ،من الل العتماد على المؤسسات الرسمية وثعض مراك األثحا
الموضوع ممل معيد أريج ومرك أثحا

للوصول ملى
الم تصة ثيذا

األراضي.

 -2سياسة التضليل التي تتثعيا سلطات االحتالل ثعدم نشر معلومات صحيحة ودقيقة حول هذا
الموضوع ،ثالضافة ملى قلة الثيانات والمعلومات حول موضوع الدراسة ومنطقتيا ثشكل
اس ،فتم العتماد على معلومات وثيانات من ثعض مراك األثحا

السرائيلية المستقلة

ممل حركة السالم اآلن وحركة ثيتسيلم.
 81:8مفاهيم ومصطلحات الدراسة
 المحافظة -:هي تقسيم مدارل مطثق في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1967حي
تشمل األراضي الفلسطينية  16محافظة حسب التقسيمات الدارية المعتمدي نياية العام
 ، 1997فالمحافظة منطقة مدارية تشمل على مساحة واسعة وليا مرك محافظة تكون
محدى المدن الرئيسية ويديرها المحافظ وليا مدلس ثلدل منفصل ،وتضم كل محافظة عدي
تدمعات.
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 التجمع السكاني -:هو مساحة من سطح األرض مأهولة ثالسكان ثشكل دائم وليا سلطة
مدارية

اصة رسمية ،أو أل مساحة من سطح األرض مأهول ثالسكان ثشكل دائم،

ومنفصل دغرافياً عن أل تدمع مداور ليا ومعترف ثيا عرفياً ،وليس ليا سلطة مدارية
مستقلة.
 الطريق الرئيسي -:هو الطريق الذل يمتد على مستوى القطر ،أو من محافظة ملى أ رى،
ويشمل امتداد الطريق دا ل التدمع.
 الطريق اإلقليمي -:هو الطريق الذل يتفرع من طريقين رئيسين ،أو يؤدل ملى طريقين
رئيسين ،ويشمل امتداد الطريق دا ل التدمع.
 الطريق المحلي -:هو الطريق الذل ي دم حركة المرور الدا لية ضمن التدمع.
 الطريق االلتفافي -:هو طريق منشأ من قثل سلطات االحتالل السرائيلية ثيدف رثط
المستعمرات السرائيلية المودودي في األراضي الفلسطينية مع ثعضيا الثعض ومع
األراضي المحتلة عام .1941
 طريق مستعمرة -:هو الطريق الذل يرثط أد ات المستعمري مع ثعضيا الثعض أو الذل
يرثط المستعمري ثالطرق االلتفافية.
 بكدار -:هو المدلس االقتصادل الفلسطيني للتنمية واعادي العمار.
 المستعمرات -:هي مساحة من األرض م صصة لالستيطان االستعمارل السرائيلي
ثأغراضه الم تلفة ،أقاميا المستعمرون السرائيليون على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ
عام .1967
 البؤر االستعمارية -:هي مساحة من األرض م صصة للثنات االستعمارل السرائيلي ،لم
يتم القرار ثإنشائيا من قثل سلطات االحتالل السرائيلية ،وغالثاً ما يتم القرار ثيا فيما
ثعد ،وذلك ال تيار التوقيت السياسي المناسب ،وقد تتحول من ثؤر استعمارية ملى
مستعمرات أو معسكرات في المستقثل.
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 نقطة ناحال -:وهي عثاري عن معسكرات تاثعة لمدموعات اصة من الشثاب الييودل
المقاتل الذل كان يدمع ثين النشاط العسكرل والنشاط االستيطاني االستعمارل في فتري قيام
الدولة السرائيلية ،وثعد فتري من الوقت كان يتم تحويل المعسكرات ملى مستعمرات رسمية.
 تنظيم جباية الثمن -:هو تنظيم استيطاني استعمارل مرهاثي متطرف ،يقوم ثعمليات
مرهاثية ضد الفلسطينيين ثاألساس ،ويوقع عملياته ونشاطاته الم تلفة ثاسم دثاية الممن،
وقد ظير هذا التنظيم في منتصف العام  ،2221ومنذ ذلك التاريخ وهو يقوم ثعمليات
ونشاطات مرهاثية تداه التدمعات الفلسطينية في الضفة الغرثية المحتلة واألراضي المحتلة
عام  ،1941وضد دعاي السالم السرائيليين الذين يعارضون االستيطان االستعمارل
وكذلك ضد أذرع الحكم في مسرائيل التي تطالب ثإ الت الثؤر االستعمارية.
 المواقع االحتاللية -:وتشمل المستعمرات ثأنواعيا الم تلفة والثؤر الستعمارية والشوارع
اللتفافية والحواد والمعسكرات التاثعة لديش الحتالل السرائيلي المنتشري في األراضي
الفلسطينية.
 مناطق االحتكاك (النقاط الساخنة) :وهي المناطق التي تتعرض العتداتات وانتياكات
المستعمرين المحتلين ،كاالعتدات على التدمعات الفلسطينية وقطع واغالق الطرق
واالعتدات على الممتلكات الفلسطينية وغير ذلك من االعتداتات.
 األراضي المصادرة -:وهي مساحة من األرض ،استولت علييا سلطات االحتالل
السرائيلية أو المستعمرات السرائيلية ثالقوي ،ويمنع أصحاثيا من الوصول ملييا نيائيًا.
 أراضي التنسيق -:وهي مساحة من األرض تكون قريثة من المواقع االحتاللية السرائيلية،
ثحي

يمنع أصحاثيا من الوصول ملييا ود وليا لحرامتيا و راعتيا واالهتمام ثيا مال ثعد

موافقة سلطات االحتالل على ذلك ،وتكون الفتري الممنوحة لذلك محدودي للغاية .
 المناطق المصنفة  : Aوهي المناطق التي ت ضع للسيطري الفلسطينية (الكاملة) أمنيًا
وادارياً وتشكل ما نسثته  %11.1من المساحة الكلية لمحافظة ناثلس.
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 المناطق المصنفة  : Bهي المناطق التي تقع فييا مسؤولية النظام العام على عاتق
السلطة الفلسطينية وتثقى لسرائيل السلطة الكاملة على األمور األمنية وتشكل  %29من
المساحة الكلية لمحافظة ناثلس.
 المناطق المصنفة  : Cهي المناطق التي تقع تحت السيطري الكاملة للحكومة السرائيلية
ثاستمنات المدنيين الفلسطينيين القاطنين فييا ،وتشكل  %42.2من المساحة الكلية لمحافظة
ناثلس.
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 8:2التقسيمات اإلدارية لمنطقة نابلس:
 8:8:2التقسيمات في عهد الدولة العثمانية 8582( :م – 8982م )
تمكن العممانيون من ثسط سيطرتيم على ثالد الشام ثعد معركة مرج داثق عام 1516م
التي انتصروا فييا على المماليك ،حي

سيطر العممانيون على سورية وفلسطين ولثنان واألردن،

وأصثحت فلسطين تاثعة لالمثراطورية العممانية ثما فييا ناثلس ،1وقد أثقى العممانيون على
التقسيمات الدارية نفسيا من المماليك ثاستمنات تغيير في أسمات وحداتيم الدارية ،فغيروا اسم
النياثة ملى اسم والية ،2وأصثحت ثالد الشام مقسمة ملى مال

واليات هي :حلب ،وطراثلس،

ات تاثعاً لوالية دمشق.3
ودمشق ،وكانت ناثلس تعد سندقاً أو لو ً
وفي عام  1162م تم مضافة والية دديدي ملى واليات ثالد الشام المالمة ،هي والية صيدا،
وألحق سندق ناثلس ثوالية صيدا ،وثعد ذلك تم استحدا

والية ثيروت وأصثحت ناثلس متصرفية

تاثعة ليذه الوالية ،وفي عام 1915م كانت فلسطين تضم مالمة ألوية هي القدس ،وناثلس ،وعكا،
يضم مالمة أقضية وأرثع مدن و 215قرية.4
وكان لوات ناثلس ّ
 2:8:2التقسيمات في عهد االنتداب البريطاني8982( :م – 8941م)
وقع االحتالل الثريطاني لفلسطين في أوا ر عام  1917وثداية  ،1911فتغيرت وضعية
ناثلس الدارية كونيا مرك اً للوات أو د تاً من لوات ،أو مرك اً لقضات( ،)5وثدأ االنتداب الثريطاني
أقرت عصثة األمم صك االنتداب ،وقد دعل هذا
رسمياً على فلسطين في عام  ،1922عندما ّ
1
2

3

الع ي ل ،هاني عثد الرحيم ،2221 ،نابلس شمس ال تغيب ،الطثعة األولى ،عمان ،األردن ،س.12
على ،سعادي علي سعادي ،2224 ،بلدية نابلس إبان االنتداب البريطاني ( ,)8941 – 8981رسالة مادستير غير
منشوري ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين ،س.22

العثاسي ،مصطفى ،1992 ،تاريخ آل طوقان في جبل نابلس  ،مطثعة دار المشرق للتردمة والطثاعة والنشر ،شفا عمرو،

فلسطين ،س.17

4

5

أشتية ،محمد ،وآ رون ،2224 ،البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين ،الطثعة األولى ،المدلس االقتصادل

الفلسطيني للتنمية والعمار ،رام اهلل ،فلسطين ،س – 121س.122

الدثاغ ،مصطفى مراد ،1911 ،بالد فلسطين  ،الد ت السادس ،الطثعة المانية ،دار الطليعة ،ثيروت ،س.12
79

االنتداب المدن الفلسطينية الكثرى ومن ضمنيا ناثلس مق اًر أساسياً لقواته ،ويشتمل على مكاتب
المقر ثي "المقاطعة" .1
القيادي العليا في المدينة وعلى معتقل للموار ،وثات يعرف هذا ّ
كانت ناثلس مرك القضات ،مم تحولت ملى مرك لوات ،فمرك محافظة ثعد عام ،1941
وفي عام
 1945ثلغت مساحة القضات  1592كم ،22أل ما نسثته  %5.9من مساحة فلسطين الكلية
الثالغة  27227كم ،2وثلغ عدد سكان قضات ناثلس في ذلك الوقت حوالي  222ألف نسمة.3
 6:8:2التقسيمات في عهد الحكم األردني (8941م – 8922م):
ألحقت الضفة الغرثية ثالمملكة األردنية الياشمية يوم 1941/12/1م ،ومن ضمنيا مدينة
ناثلس عندما عقد مؤتمر أريحا ،ولقد وضعت الحكومة األردنية في ذلك الوقت نظاميا الدارل على
الضفة الغرثية ،واستمر حكم المملكة األردنية لناثلس حتى عام  1967عندما احتلتيا مسرائيل،4
وفي عام  1949م أصثحت الضفة الغرثية تتألف من الوحدات الدارية التالية ( :متصرفية القدس
وتتثعيا قوا ئم رام اهلل وثيت لحم وأريحا ،ومتصرفية ناثلس وتتثعيا قائمتا طولكرم ودنين ،ومتصرفية
ال ليل).5
ضم لوات ناثلس حتى عام 1965م ،مدينة ناثلس و 122قرية صغيري وكثيري مقسومة ملى
مداميع ،وأصثحت ناثلس محافظة شمالي الضفة الغرثية لتضم كالً من دنين وطولكرم وقلقيلية
وطوثاس وسلفيت ،أما مساحتيا فثلغت  2472كم 2أل  %42.9من مساحة الضفة الغرثية الثالغة

1

اشتية ،وآ رون ،مصدر ساثق ،س – 124س.127

3

الدثاغ ،مصطفى مراد ،مصدر ساثق ،س.11

5

حمادي ،صفات عثد الدليل كامل ،س.17

2

4

الموسوعة الفلسطينية ،1991 ،المدلد الراثع (ل-ل) ،ط ،1دمشق ،سوريا ،س.419

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2229 ،كتاب محافظة نابلس االحصائي رقم  ،8مصدر ساثق ،س.21
02

 5622كم 2عدا مساحة الثحر الميت التاثعة للضفة الغرثية  .1وفي عام  1961ثلغ عدد سكان لوات
ناثلس حوالي  172222نسمة.

2

خريطة رقم( :)2ألوية محافظات الضفة وقطاع غ ي حسب التقسيم األردني والمصرل ثين عامي 1967 - 1941
المصدر :المدلس االقتصادل الفلسطيني للتنمية والعمار ( ثكدار) ،2224 ،رام اهلل ،ثتصرف الثاح .

1

أثو حدر ،آمنة ,2222 ،موسوعة المدن والقرى الفلسطينية ،الد ت األول ،دار أسامة للنشر والتو يع ،عمان ،األردن،

س.197

2

الموسوعة الفلسطينية ،مصدر ساثق ،س.419
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 4:8:2التقسيمات في عهد االحتالل اإلسرائيلي8922( -:م – 8994م)
في عام 1967م احتل الديش السرائيلي الضفة الغرثية ثما فييا ناثلس ،حي

قام

االحتالل ثتغيير التقسيم الدارل ليذه المحافظة الذل يضم ناثلس وطولكرم ودنين ،فسلخ المدن
المال

ات منفصالً عن اآل ر ،وثيذا قلّس االحتالل
وقراها عن ثعضيا مدارياً مسمياً كل مدينة لو ً

السرائيلي مساحة منطقة ناثلس ،وثعد فتري قصيري من ذلك قام ث طوي دديدي؛ حي

سلخ منطقة

طوثاس وألحقيا ثلوات دنين ،وسلخ منطقة سلفيت وألحقيا ثلوات طولكرم ،أما قلقيلية فقد كانت تاثعة
لطولكرم .ولقد كان غرض الحتالل السرائيلي من ورات هذه التقسيمات محكام سيطرته من النواحي
العسكرية واألمنية والدارية على المناطق الفلسطينية المحتلة ،وثلغت مساحة المحافظة من
االحتالل السرائيلي  1541كم 2أل  %15من مساحة الضفة الغرثية.

1

 5:8:2التقسيمات في عهد السلطة الفلسطينية (8994م):
في عام 1996م تولّت السلطة الفلسطينية مام األمور في مدينة ناثلس ،وسيطرت ثدورها
على كامل المواقع التي انسحب منيا االحتالل عقب اتفاق أوسلو الذل وقع في عام 1992م،
حي

يقضي ثتسليم المدن الفلسطينية ملى سلطة فلسطينية ك طوي أولى لحين متاثعة المفاوضات

لوضع اتفاق نيائي للقضية الفلسطينية ،2وأعلنت السلطة الفلسطينية تقسيميا الدارل الدديد للضفة
الغرثية ،حي

قسمت ملى تسع محافظات (دنين ،وطولكرم ،وقلقيلية ،وناثلس ،ورام اهلل والثيري،

وأريحا ،والقدس ،وثيت لحم ،وال ليل) ومنطقتين (طوثاس ،وسلفيت) ،وثتاريخ 2227/11/11
أصثح عدد محافظات الضفة الغرثية  11محافظة ،حي

تم معتثار طوثاس وسلفيت محافظات.

أما مساحة المحافظة فقد ثلغت  141كم 2أل ما نسثته  %15.1من مساحة الضفة
الغرثية عام 1991م  ،3وثلغ عدد سكان المحافظة عام 2227م  217291نسمة ،وثسثب التقسيم
1
2

حمادي ،صفات عثد الدليل كامل ،مرجع سابق ،س – 11س.19
الد يري نت ،قسم الثحو

والدراسات ،2227 ،مقالة ثعنوان ،مسار التفاوض ،تاريخ ياري الموقع  ،2212-11-22انظر

ملى الراثط االلكترونيhttp://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/cad99e9b-baaf-4365-9f44- .

59c3f1b7e6a1
3

حمادي ،صفات عثد الدليل كامل ،مردع ساثق ،س.11
00

الدارل الدديد الذل اعتثر طوثاس وسلفيت محافظات أصثحت مساحة محافظة ناثلس  625كم

2

أل  %12.7من مدمالي مساحة الضفة الغرثية.1
 2:2الموقع الجغرافي:
تقع محافظة ناثلس في وسط شمالي الضفة الغرثية ،وثذلك فيي ترثط شماليا ثدنوثيا
وشرقيا ثغرثيا ،كما أنيا تتمتع ثموقع دغرافي هام ،فيي تتوسط مقليم المرتفعات الدثلية الفلسطينية
ثشكل عام ودثال ناثلس ثشكل اس ،2ويحيط ثمحافظة ناثلس من الشمال والشمال الغرثي دنين
وطولكرم ومن الدنوب والدنوب الشرقي ورام اهلل وأريحا ومن الشرق طوثاس ومن الغرب قلقيلية
وسلفيت.
تتكون محافظة ناثلس من مدينة ناثلس و 64تدمعاً سكانياً ثينيا  2م يمات لالدئين
الفلسطينيين ،3وأهم مرك في المحافظة هو مدينة ناثلس ،وتقع فلكياً على ط عرض ()223-123
شمال ط الستوات وعلى ط طول ( )253-163شرق ط غرينتش ،وتثعد مدينة ناثلس 114كم
عن مدينة عمان69 ،كم عن القدس42 ،كم عن الثحر المتوسط  .4وتعد محافظة ناثلس حلقة في
سلسلة المناطق الدثلية من الشمال الى الدنوب ،وتقع المحافظة على مفترق الطرق الرئيسة التي
تمتد من الناصري ودنين شماالً وحتى ال ليل دنوثاً ،ومن أُم الد (نتانيا) ويافا غرثًا حتى دسر
دامية شرقاً ،وترثطيا ثقراها وثمدن أ رى شثكة من الطرق .5
 6:2التضاريس:
تتمي محافظة ناثلس ثالطاثع الدثلي ،حي

تعد دثال ناثلس امتدادا للسلسلة الممتدي من

سيل مرج ثن عامر ملى دثال القدس دنوثًا ،ويت لل المحافظة العديد من المظاهر التضاريسية
1

الديا المرك ل لالحصات الفلسطيني  ,كتاب محافظة نابلس اإلحصائي رقم  ،8مصدر ساثق ،س.22

2

السددل ،آمال ع ت عثده ،2226 ،بلدة نابلس القديمة في صور ،ط ،1مطاثع الفنار ،عمان ،األردن ،س.12

3

الديا المرك ل لالحصات الفلسطيني ,كتاب محافظة نابلس اإلحصائي رقم  ،8مصدر ساثق ،س.22

5

الديا المرك ل لالحصات الفلسطيني ,2212 ،كتاب محافظة نابلس االحصائي  ،2رام اهلل ،فلسطين ،س.29
08

4

الموسوعة الفلسطينية ،مصدر ساثق ،س.415

كالدثال والسيول والوديان واألحواض ،1وتمتد دثال ناثلس ثاتداه شمالي غرثي _ ودنوثي شرقي
ودنوثي ،وتتمي دثال ناثلس ثأنيا من أكمر مرتفعات فلسطين تنوعاً وتعقيداً في ثنيتيا ،وتظير فييا
ار متفاوتة في ثنات المرتفعات ،فإلى دوار الثنيات
الصدوع ،وقد لعثت عوامل التصدع والطي أدو ا
المحدثة والمقعري هناك ال كمير من األحواض التكتونية واألودية االنيدامية التي تتعامد على محاور
الطي .كما شكلت حركات الت لع الصدعية نوعاً من االنقالب التضاريسي الثنائي ،ثعد أن نيضت
قيعان الطيات المقعري فوق مناسيب الطيات المحدثة ،ويعد دثال در يم وعيثال أثر األمملة الواقعة
ضمن مقعر ناثلس ،ومن المردح أن يكون المظير الحالي نتيدة حركات التصدع.2
ومن أهم دثال محافظة ناثلس دثل عيثال ،حي

يرتفع عن سطح الثحر 942م ،ويقع

شمالي مدينة ناثلس مثاشري ،ويدعى دثل صلحون ،ويعرف اليوم ثي "الدثل الشمالي" وكذلك دثل
"ستي سالمية" ،وهو من أعلى دثال ناثلس ،أما دثل در يم فيرتفع عن سطح الثحر 111م ،ويقع
ملى الدنوب الشرقي من مدينة ناثلس ،ويدعى "دثل الطور" وكذلك "الدثل القثلي" ،3وهناك العديد
من الدثال في المحافظة ،ومن أهميا دثل العرمة ويثلغ مرتفاعه 142م ،ويقع ثين قريتي يانون
وثيتا ،أما دثل ثاطن السيل الذل يقع ثين قريتي قريوت وترمسعيا فيثلغ مرتفاعه 122م ،ودثل
النوثة قرب قرية ثرقة ،ودثل الكثير الذل يقع شمال قريتي دير الحطب وع موط ثإرتفاع 767م ،
ودثل عين عينات الذل يقع ملى الشرق من قرية تلفيت ،ويعتثر ماني أعلى دثال ناثلس حي

يرتفع

 924م فوق مستوى سطح الثحر ،ودثل الركثة ويقع ثين قريتي قثالن ودوريش ،ويرتفع 191م وهو
مال

1

2

قمم ناثلس مرتفاعًا ،4ودثل سلمان الفارسي الذل يقع ثدوار عصيري القثلية ومادما وعوريف،

صثري ،رنا أمين محمد ،2222 ،األمراض والخدمات الصحية في محافظة نابلس  ،رسالة مادستير غير منشوري ،دامعة
النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين ،س.22

موسوعة المدن الفلسطينية ، 1992 ،دائري المقافة ،منظمة التحرير الفلسطينية ،ط ،1األهالي للطثاعة والنشر ،دمشق،

سوريا ،س-726س.727

3

أثو حدر ،آمنة ،مردع ساثق ،س.47

 4ثحيس ،محمد ،وآ رون ،2224 ،مجزرة نابلس ،الطثعة االولى ،القدس ،فلسطين،س.12
05

ويرتفع 122م ،ودثل رهوات الذل يقع ثين قريوت واللثن الشرقية ،ويرتفع 722م ،ودثل القرين الذل
يقع ملى الشرق من مددل ثني فاضل ،ويرتفع 277م.

1

وعلى سفحي دثلي عيثال ودر يم تقع مدينة ناثلس ،وتطل فتحة وادل ناثلس الشرقية على
الغور ويشتمل على عدد من األودية أهميا وادل الثاذان ووادل الفارعة ،وتدرل مياهيما معظم أيام
السنة .أما الفتحة الغرثية فتسمى وادل التفاح ،وتتدمع فيه المياه من دثلي عيثال ودر يم ،وهناك
العديد من األودية األ رى ثالضافة ملى األودية الدافة التي تقع ثين دثال المحافظة .ومن أهم
السيول في المحافظة سيل حواري أو ثورين(م نة) ،ويمتد من الشمال الشرقي ملى الدنوب الغرثي
على ممتداد قاعدي دثل در يم ،وسيل سالم دنوثي قرية سالم ثدوار قرية ثيت ددن وثيت فوريك،
وسيل عسكر قرب م يم عسكر ،وسيل الساوية الذل يقع ثالقرب من قرية الساوية.

1
2

مصطفى ،مراد الدثاغ ،مصدر سابق ،س.25
صثري ،رنا أمين محمد ،مرجع سابق ،س.22
01

2

خريطة رقم ( :)6أهم الدثال والسيول واألودية في محافظة ناثلس.
المصدر :اعداد الثا ح

ثالعتماد على ثيانات من المرك الدغرافي الفلسطيني .2211

06

 4:2المناخ :
يعد مناخ ناثلس د ت من مناخ فلسطين الذل يفرضه الموقع الفلكي ،وتحدد تفاصيله
طثوغرافية المنطقة ،والقرب أو الثعد عن المسطحات المائية .وثما أن محافظة ناثلس تشتمل على
تنوع طثوغرافي كثير فإنيا تتمي ثالتنوع المنا ي ،وت ضع المحافظة ثصوري عامة لمناخ حوض
الثحر المتوسط ،الذل يتصف ثصيف حار داف ،وشتات معتدل ملى ثارد ماطر ،أما في المناطق
التي تنحدر ثاتداه غور األردن ،فإن المناخ السائد فييا هو المناخ شثه الداف الحار صيفا
شتات ،وتظير تأميرات محلية نادمة عن موقع المحافظة وتضاريسيا ،مال أنيا ال تؤدل
والمعتدل
ً

ملى شذوذ عن النمط العام للمناخ المتوسطي ،كما يمتا شتاؤها ثاالضطراب والقصر ،وصيفيا
ثالدفاف والطول ،أما الرثيع وال ريف فيما فصالن انتقاليان ثين الصيف والشتات.1
يتراوح متوسط دردة الح ارري ثين  39مئوية في شير كانون الماني و 324مئوية في شير

تمو  ،2أما المتوسط السنول لدردة الح ارري فيثلغ حوالي  317مئوية ،وهي ت تلف من منطقة أل رى
حسب الموقع الفلكي والدغرافي والتأميرات الثحرية والصحراوية ،3ثينما تتراوح الرطوثة النسثية ثين
المحلية المسيطر في ناثلس شمالي دنوثي ودنوثي شرقي ثاتداه وادل
 ،4 %72-52واتداه الرياح
ّ
ناثلس من دثلي عيثال ودر يم ،وتيب على ناثلس الرياح الغرثية المرافقة للمن فضات الدوية
شتات ،وتيب علييا رياح صيفية شمالية وشمالية غرثية من مراك الضغط الدول المرتفع .5
ً

1

موسوعة المدن الفلسطينية ،مصدر ساثق ،س – 116س.117

3

صثري ،رنا أمين محمد ،مردع ساثق ،س.25

5

عمران ،عمار عادل عثد الرحمن ،مردع ساثق ،س.22

2

4

الموسوعة الفلسطينية ،مصدر ساثق ،س.416

ثدلية ناثلس ،2221 ،قسم الت طيط ،كتاب التنظيم الهيكلي.
01

شكل رقم( :)8المعدالت الشيرية لدردة الح ارري في محافظة ناثلس من الفتري الممتدي ثين ()2212-1997
المصدر :معداد الثاح

ثاالعتماد على ثيانات و اري النقل والمواصالت ،هيئة األرصاد الدوية ،رام اهلل ،فلسطين

وت يد كمية األمطار السنوية الياطلة على محافظة ناثلس على  642ملم ،وان كانت
متذثذثة من سنة ملى أ رى ومن شير ملى آ ر ،وتترك األمطار في أشير الشتات وتثلغ ذروتيا
في شير كانون الماني ،وتتفاوت كمية األمطار من دية ملى أ رى دا ل مدينة ناثلس؛ فتتلقى
دثال ناثلس كميات أكثر مما تتلقاه األودية والسيول الدا لية ،ففي حين تسقط على األطراف
الغرثية والشمالية والدنوثية كميات من األمطار تتراوح ثين  722 – 622ملم ،فإن األطراف
الشرقية ال ت يد فييا كمية األمطار عن  222 – 222ملم في العام ،وذلك ثسثب قرثيا من المناخ
الصحراول وشثه الصحراول ،ووقوعيا في مناطق ظل المطر ،وثعدها عن الثحر ،كما تسقط الملوج
مثان موسم الشتات على القمم الدثلية التي ي يد ارتفاعيا عن  722متر ثصوري متفرقة .1انظر
الشكل رقم (.)2

1العزة،رئيسةعبدالفتاح،7999،مرجعسابق،ص.81–85
02

شكل رقم ( :)2المعدالت الشيرية لليطول المطرل/ملم في محافظة ناثلس للفتري ال منية ثين ()2212-1997
المصدر :من معداد الثاح

ثاالعتماد على ثيانات و اري النقل والمواصالت ،هيئة األرصاد الدوية ،رام اهلل،فلسطين.

 5:2مصادر المياه :
المات شريان الحياي للشعوب ،وثالقرب من مصادره نشأت الحضارات القديمة ،وفيما يتعلق
ثموارد المياه في المحافظة ،هناك مالمة مصادر للمياه ،أهميا:
 .8مياه األمطار  :تعد المورد األساسي الذل يعتمد عليه السكان والم ارعون في هذه المنطقة،
وتتصف األمطار في المنطقة ثالتفاوت في معدالتيا السنوية ،وتظير الفروق في كميات األمطار
السنوية واالنحرافات عن المتوسط ثين سنة وأ رى ،وكميات األمطار الياطلة على منطقة ناثلس
كافية لنثات الم روعات الم تلفة ،كما يقوم سكان القرى ثدميع مياه األمطار في آثار اصة
(آثار الدمع) في موسم الشتات ،وتساهم مياه األمطار في تغذية العيون واليناثيع وت ويد

انات

المياه الدوفية ثالمياه ،وقد أسيمت تضاريس المحافظة ومدى االرتفاع في ا تالف كمية األمطار
1
ل المحاصيل
من منطقة ملى أ رى  ،وتست دم هذه المياه في الشرب واالست دامات المن لية ور ّ

ال راعية واست دامات أُ رى .

1

الع ي ،رئيسة عثد الفتاح ،مرجع سابق ،س.25
09

يالحظ من الشكل رقم ( )2ان األمطار تثدأ ثاليطول من شير تشرين أول وت داد قوتيا في
شيرل كانون ماني وشثاط ،مم تأ ذ ثالنحسار حتى شير نيسان وآيار ،وتنعدم من شير ح يران
حتى أيلول ،ويعتثر شير كانون ماني أكمر الشيور مط اًر ثمعدل  167.2ملم ،ويثلغ معدل سقوط
االمطار على محافظة ناثلس في السنة الواحدي  642ملم ثشكل عام ،ويتراوح عدد أيام اليطول
الل موسم األمطار من  62-52يوماً ،1وهي كافية لحدا

دريان سطحي على شكل سيول

ومدارل مائية في األودية و اصة أمنات فتري اليطول أو ثعد ذلك ثفتري قصيري ،أما ثالنسثة للتث ر
فيتناسب طردياً مع مرتفاع دردة الح ارري وعكسيًا مع مرتفاع كمية األمطار ،فيرتفع في فصل الصيف
كنتيدة طثيعية لرتفاع الح ارري و يادي معدل ساعات السطوع الشمسي ،ويصل أعلى معدل للتث ر
في فتري ال منية الممتدي ( )2221 -1971الل شير آب حي

وصل ملى  242ملم ،أما في

فصل الشتات فتترادع معدالت التث ر في شيرل كانون أول وكانون ماني لتصل ملى  49ملم.2
 .2مياه الينابيع والعيون واآلبار االرتوازية:
تنتشر اليناثيع والعيون في أماكن متعددي من المحافظة ،ويترك كمير منيا في دثل در يم
الذل يتفدر من منحدراته الشمالية حوالي  22عيناً؛ منيا رأس العين وعين القريون وعين ثيت
المات ،كما تنتشر العيون واليناثيع ثشكل كثير في المناطق الريفية التاثعة للمحافظة ناثلس حي

ثلغ

عددها  46عيناً ،وثذلك يثلغ عددها في المحافظة  61نثعاً ،ويتم االعتماد علييا ثشكل كثير،
ل واست دمات أُ رى  ،3ثالضافة ملى ذلك هناك قنوات تنقل مياه العيون
وتست دم للشرب والر ّ
واليناثيع ملى األودية المن فضة ،ويكون تصريفيا عرضة للتفاوت من سنة ملى أ رى ،ومن فصل
ملى آ ر ،حي

ي داد تصريفيا في الشتات ويقل في الصيف ،كما أن ثعض هذه اليناثيع تدف

مياهيا أمنات فصل الصيف األمر الذل يؤدل ملى أ مة مائية في ثعض القرى التي تعتمد علييا
لتأمين احتياداتيا الم تلفة.

1

موسوعة المدن الفلسطينية ،مصدر ساثق ،س.712

3

شراب ،محمد محمد حسن ،مرجع سابق ،س.691

2

حمادي ،صفات عثد الدليل كامل ،مرجع سابق ،س.29
82

أما ث صوس اآلثار االرتوا ية المنتشري عل ى أرض المحافظة فيثلغ عددها  25ثئ ًار
ارتوا ياً ،أل  %6.2من مدمالي عدد اآلثار في الضفة الغرثية الثالغة  561ثئ اًر  ،1ومن أهم هذه
اآلثار ثئر الثاذان وثئر الفارعة اللذان يقعان ملى الشمال من مدينة ناثلس على ثعد  12و  15كم
على التوالي ،وثئر أودله دنوثي المدينة على ثعد  15كم ،وثئر دير شرف على ثعد  9كم غرب
ناثلس،2كما تشترل المحافظة المياه من ثئرل (حواري وثيت ايثا) التاثعين للشركة السرائيلية
(ميكروت) ،ففي عام  2227ثلغت كمية المياه المشتراه من شركة المياه السرائيلية في محافظة
ناثلس  21149.222مِ.3 2
 .6الشبكات القطرية التابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلية (الميكروت):
يتم اللدوت ملى الشرات من هذا المصدر ثسثب النقس الكثير في مصادر المياه المتاحة،
والسثب الرئيسي في ذلك هو سيطري الحتالل السرائيلي على الموارد المائية ،وعدم قدري مياه
األمطار واليناثيع والعيون على سد الحادة المستمري للسكان و صوصاً في فصل الصيف حي
ي داد االستيالك ،وتصثح اليناثيع واآلثار غير قادري على ضخ الكميات الال مة ،ويتم ذلك ضمن
اتفاقيات مثرمة ثين الدانثين الفلسطيني والسرائيلي ،وتمي ذلك المصدر ثارتفاع أسعار المياه الذل
ثلغت في معدليا حوالي  2.56شيقل/م ،4 2وهناك أيضًا عدد من القرى في المحافظة ال تودد ثيا
شثكات مياه ،ثلغت  24قرية عام  ،2227وتعتمد على مياه األمطار وعلى شرات صياريج المياه
من تلك الشثكات القطرية لسد حاداتيا من المياه ،وهذه القرى هي ( تل ،ويانون ،وياصيد ،ومددل
ثني فاضل ،ومادما ،وكفر قليل ،وقصري ،وقريوت ،وثيت ددن ،وثيت فوريك ،وعوريف ،وعورتا،

1
2

3

مدموعة الييدرولوديين الفلسطينيين ،2212 ،مكتب الدراسات واالثحا  ،ناثلس ،فلسطين.

أثو اليدى ،كفاية ليل مثراهيم ،2221 ،النفايات السائلة في مدينة نابلس  ،رسالة مادستير غير منشوري ،دامعة النداح

الوطنية ،ناثلس ،س-21س.21

الديا المرك ل لالحصات الفلسطيني ،2229 ،إحصاءات المياه في االراضي الفلسطينية  ،2111رام اهلل ،فلسطين،

س.51

4

المصدر السابق ،س.55
87

وعمورية ،وعقرثا ،وعصيري القثلية ،وعراق ثورين ،وصري ،ودوما ،ودوريش ،ودالود ،وتلفيت،
وثورين ،وأُصرين ،والعقرثانية )

1

ومن الددير ثالذكر أن محافظة ناثلس تقوم على مالمة أحواض مائية هي-:

2

 )1الحوض الشرقي الذل تثلغ مساحته  261كم 2من أراضي المحافظة.
 )2الحوض الشمالي الشرقي الذل تثلغ مساحته  291كم 2من أراضي المحافظة.
 )2الحوض الغرثي الذل تثلغ مساحته  42كم 2من أراضي المحافظة.

1

المدلس االقتصادل الفلسطيني للتنمية والعمار(ثكدار) ،2227 ،وافع المياه في األراضي الفلسطينية ،رام اهلل ،فلسطين،

س -12س.11

2

معثية ،محسان شريف محمد ،2225 ،المياه وأثرها في توجيه االستطيان اإلسرائيلي في الضفة الغربية (،)2112-8922

رسالة مادستير غير منشوري ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين ،س.222
80

خريطة رقم( :)4تو ع اآلثار واليناثيع في محافظة ناثلس
المصدر :معداد الثاح

ثاالعتماد على ثيانات من معيد األثحا

88

التطثيقية أريج.2211 ،

 2:2التجمعات السكانية :
تضم المحافظة  64تدمعاً ثينيا  2م يمات لآلدئين الفلسطينيين ،وهذه تدمعات هي.1 :
ددول رقم (:)1التدمعات السكانية في محافظة ناثلس
المدن

الم يمات

القرى

ناثلس

م يم عين ثيت المات
م يم ثالطة

ث اريةُ ،ث 3رقة ،ياصيد ،ثيت امرين ،نصف

دثيل ،سثسطية ،ادنسنيا ،طلو ي ،الناقوري،

م يم عسكر

الثاذان ،دير شرف ،عصيري الشمالية،
النصارية،

واتا ،العقرثانية ،قوصين ،ثيت

ميثا ،ثيت حسن ،ثيت و ن ،عين شثلي،
صري ،سالم ،عراق
ع موط ،دير الحطبّ ،
ثورين ،تل ،ثيت ددن ،روديب ،كفر قليل،

فروش ثيت ددن ،مادما ،ثورين ،ثيت فوريك،
عصيري القثلية ،عورتا ،عوريف ،أودال ،حواري،
عين ثوس ،يانون ،ثيتا ،الردمان ،يتا دماعين،
دماعين ،أوصرين ،عقرثا،

عتري،

تل

ال شثة ،يتما ،قثالن ،دوريش ،قصري ،تلفيت،
الساوية ،مددل ثني فاضل ،ال َّلثن الشرقية،
قريوت ،دالود ،عمورية ،دوما
المصدر :الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2229 ،كتاب محافظة نابلس اإلحصائي رقم  ،8رام اهلل ،فلسطين ،س.22

حي
ناثلس ،حي

يالحظ يادي ترك التدمعات السكانية في المناطق الوسطى والغرثية من محافظة
مناخ الثحر المتوسط المعتدل وفير األمطار والقريب من الساحل ،أما المناطق

الشرقية فيقل ترك التدمعات السكانية فييا ،ويعود السثب في ذلك ملى طثيعة المناخ شثه الداف
والداف السائد في المناطق الشرقية حي
عن الساحل.
1

شتات والثعيد
الح ارري والدفاف صيفًا والدفئ وقلت األمطار ً

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2229 ،كتاب محافظة نابلس اإلحصائي رقم  ،8مصدر ساثق ،س.22
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خريطة رقم( :)5التدمعات السكانية في محافظة ناثلس
المصدر :معداد الثاح

ثالعتماد على ثيانات من المرك الدغرافي الفلسطيني.2211 ،
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 2:2السكان :
كان للتسميات والمصطلحات التي أطلقت على منطقة ناثلس ،ممل :الديار الناثلسية ،دثل
ناثلس ،سندق ناثلس ،وغير ذلك من التسميات ،كان ليا مدلوالت دغرافية سياسية وسكانية ،فيذه
التسميات ليا عالقة ث يادي أو نقصان كل من مساحتيا وعدد سكانيا ،أو تمدد في نفوذها السياسي
أو تقلس في تثعيتيا الدارية ،تثعاً للظروف الموضوعية التي تمر ثيا المنطقة ،وعند الثح

في

النمو السكاني في محافظة ناثلس ،نرى أن هذا النمو ي داد ويتقلس حسب كثر أو صغر المنطقة
مدارياً ودغرافيًا ،أل حسب المعطيات المفروضة علييا من القوى التي تتحكم ثيا ،وهذا ثطثيعة
الحال ارج عن مرادي سكانيا.

1

جدول رقم( : )2أعداد السكان في محافظة نابلس لعدد من السنوات.
السنة

عدد السكان

السنة

عدد السكان

1924

127494

1974

117452

1917

155272

1912

262541

1922

125221

1992

224126

1921

156445

1997

251292

1945

222222

2222

211266

1961

241741

2225

222122

1965

422112

2227

217291

1967

121722

2211

241222

المصدر  .1 :الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2229 ،كتاب محافظة نابلس اإلحصائي رقم  ، 8س27
 .2الدثاغ ،مصطفى مراد ،1911 ،بالدنا فلسطين ،الد ت السادس ،ط ،4دار الطليعة ،ثيروت،
س-17س21

 .2غلمي ،محمد عودي ،2221 ،تاريخ االستطيان اليهودي في منطقة نابلس (،)8991-8922
ط ،1دار الريان للطثاعة ،ناثلس ،س.29

1

غلمي ،محمد عودي ،مرجع سابق ،س-26س.27
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يتضح من

الل الددول الساثق أن هناك ان فاضاً في عدد سكان المنطقة ثعد عام

 1967ثشكل غير مسثوق حي

من فض عدد السكان من  422112نسمة عام  1965ملى

 121722عام  ،1967ويعود السثب في ذلك ملى ا تالف التقسيم الدارل للمنطقة ثعد االحتالل
السرائيلي ،حي

وضعت حدوداً دغرافية دديدي للمنطقة ،وسل ت عنيا مناطق دنين وطولكرم وما

تثعيما ،وثعد ذلك سل ت عنيا منطقتي سلفيت وطوثاس والقرى المحيطة ثيما من ناحية ،ومن
ناحية أ رى ن وح أعداد كثيري من السكان ملى الثلدان المداوري نتيدة حرب ح يران عام ،1967
وثالتالي فإن هذه الحرب أحدمت لالً ديمغرافياً حاداً.
ويالحظ كذلك من فاض عدد سكان المنطقة من  224126نسمة عام  1992ملى
 251292نسمة عام  ،1997ويردع سثب ذلك ملى قدوم السلطة الفلسطينية ،واستالميا مام
األُمور ،فوضعت تقسيم مدارل دديد؛ قلت ثمودثه مساحة محافظة ناثلس من  1541كم 2ملى
 141كم.2
ويتضح كذلك من

الل الددول ال يادي السكانية في المنطقة ثعد العام  1997حتى

 2211م ،ويعود ذلك ملى ال يادي الطثيعية السنوية وكذلك عودي د ت من الذين غادروا المنطقة
قس اًر ثعد حرب ح يران في عام  ، 1967وعودي أعداد أ رى من مواطني المنطقة ثتصاريح مؤقتة
واستمروا في المكو في المنطقة ،مضافة ملى تحسن نوعية الحياي وفرس الحصول على ال دمات
الطثية ،وتحسن الوعي الصحي وتحسن الوضع االقتصادل.
واده الثاح

صعوثة في الحصول على ثيانات عن أعداد السكان قثل عام  ،1994حي

ا تلفت فيه التقديرات ثسثب عدم ودود محصائيات رسمية يمكن الوموق ثيا ،مضافة ملى ا تالف
مصارد الثيانات الحصائية (الحصاتات السرائيلية) ،وكذلك ا تالف التقسيم الدارل للمنطقة ثين
فتري وأ رى ،وثعد مدرات أول عملية محصات فلسطينة مستقلة في آذار عام 1997م ،أصثح من
السيل االعتماد على أرقام حقيقية قريثة من الواقع ،ألنيا ثعيدي عن االعتثارات الساثقة لالحتالل،
ومنسدمة مع المصالح الفلسطينية.

81

أما ثالنسثة لتو يع السكان حسب المناطق في منطقة الد ارسة ،فيتو ع السكان على مالمة
مناطق سكنية هي :سكان الحضر (المدينة)  ،وسكان الريف ،وسكان الم يمات .وأظيرت نتائج
التعداد السكاني النيائية لعام  ،2227كما هو موضح في الشكل ( )2أن  174422نسمة يقيمون
في المناطق الحضرية ثنسثة  %55.2من المدموع الكلي للسكان في المحافظة وعددها 1
تدمعات حضرية ،و 111197نسمة يقيمون في المناطق الريفية ثنسثة  %25.2من المدموع
الكلي للسكان في المحافظة وعددها  52تدمعا ريفيا ،و  22256نسمة يقيمون في الم يمات
ثنسثة تصل ملى  %9.6من المدموع الكلي للسكان في المحافظة وعددها  2م يمات.

1

شكل رقم( :)6تو يع السكان حسب نوع التدمع في محافظة ناثلس 2227
إعداد الباحث.

وثالمقارنة مع الضفة الغرثية لعام  ،2227فقد ثلغت نسثة سكان الحضر  %61.7من
مدموع السكان ،أما نسثة سكان الريف فثلغت  ، %25.9وأما في محافظة القدس فثلغت نسثة
سكان الحضر فييا  %17.2من مدموع السكان في المحافظة ،وفي محافظة ال ليل ثلغت
 %15.2من مدموع السكان ،وفي رام اهلل والثيري ثلغت  %51.9من مدموع السكان في
المحافظة ،ثينما ثلغت في محافظة ناثلس  %55.2من مدموع السكان الكلي.
1

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2229 ،التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  ،2112تقرير السكان ،محافظة

ناثلس ،رام اهلل ،س.41

2

2

الديا المرك ل لالحصات الفلسطيني ،2229 ،التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات  ،2112الضفة الغرثية ،رام اهلل،

س-61س.62
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 1:2الطرق والمواصالت :
تحتل محافظة ناثلس موقعاً متوسطاً ثالنسثة لمدن فلسطين ،ثالضافة ملى أنيا تقع ضمن
المرتفعات الدثلية الفلسطينية ،مما دعل منيا حلقة وصل للمدن الفلسطينية ،حي

تمر منيا الطرق
ّ

الرئيسة التي توصليا ثغيرها من المدن ،ولقد أمرت عمليات التكوين الطثيعي لدثال ناثلس على
أهمية الموقع ،مما أدى النفتاحيا على المناطق المداوري منذ القدم ،واست داميا طريقًا لمرور
التداري واليدرات الثشرية والغ وات الحرثية ،وذلك لقلة الممرات الموصلة ثين الشرق والغرب
وانحسارها ثاألودية الصدعية فقط حي

تشكل المدينة محداها  ،1ودعل من تلك الممرات مسالك

لطرق المواصالت حتى الوقت الحاضر راثطة منطقة ناثلس ثغيرها من المناطق المداوري في غور
األردن شرقاً والسيل الساحلي لفلسطين غرثاً ،وكذلك الرثط ثين المناطق الدنوثية والشمالية.

2

من تتثع التطور التاري ي ألحوال الطرق منذ مطلع ال مسينات الل فتري الحكم األردني
يشير ملى استئمار محافظة ناثلس ثالنسثة األكثر من الطرق على مستوى محافظات الضفة الغرثية،
فقد ثلغت أطواليا ثأنواعيا في محافظة ناثلس  211.5كم من مدموع أطوال الطرق في الضفة
الغرثية والثالغة  771كم أل ثنسثة  %41عام 1952م ،وفي عام  1965ثلغت أطواليا  129كم
من مدمل أطواليا لنفس العام في الضفة الغرثية والثالغة  1197كم وثلغت نسثتيا  ،%44وهي
أن ناثلس شكلت في حينه المحافظة
نسثة أعلى من كل المحافظات األ رى ،ويعود ذلك ملى ّ
الكثرى ثين محافظات الضفة الغرثية من حي

المساحة .أما ثعد عام  1967فقد تقلّس االهتمام

ثالطرق في المناطق الفلسطينية ثسثب الممارسات والدراتات السرائيلية ،ثينما تم شق الكمير من
الطرق ل دمة األهداف العسكرية والوصول ملى المستعمرات السرائيلية.

3

وحسب التقسيم الدارل للسلطة الفلسطينية نالحظ أن أطوال الطرق الثرية المعثدي ثأنواعيا
في محافظة ناثلس قد ثلغت  427.7كم أل ما نسثته  %9.7من مدمل أطواليا في الضفة الغرثية
1

موسوعة المدن الفلسطينية ،مصدر سابق ،س.726

3

درار ،ما ن توفيق محمد سعيد ،2222 ،النقل البري في محافظة نابلس  ،رسالة مادستير غير منشوري ،دامعة النداح

2

الثيشاول،سعيد عثد اهلل  ،مرجع سابق ،س.26

الوطنية ،ناثلس ،فلسطين ،س – 21س.22
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الثالغة حوالي  4219.2كم  .1من احتفاظ ناثلس ثالنسثة األكثر من أطوال الطرق يفسر على
تدمع والتقات العديد
أساس الموقع الذل تلعثه هذه المحافظة دا ل الضفة الغرثية ،فيي تشكل نقطة ّ
2
تحمل واستيعاب حركة
من الطرق القديمة الرئيسة  ،وتقسم الطرق في محافظة ناثلس على أساس ّ

وسائل النقل ملى األنماط التالية:3

 .8طريق رئيسي (: )Main Road
وهي الطريق التي تصل ثين المدن الم تلفة في الضفة الغرثية ،وتتمي هذه الطرق في
معظميا ثأنيا ذات مسرب واحد في كل اتداه ثاستمنات ثعض المناطق التي تتكون من مسرثين،
وتشكل هذه الطرق الشرايين الرئيسة التي ترثط محافظات الضفة الغرثية مع ثعضيا ثثعض.
 .2طريق ثانوي ( )Secondary Roadويمكن تسميتها باسم طرق إقليمية ( Regional
: )Road
وهي الطرق التي تتفرع عن الطرق الرئيسة لتصل ثين عدي قرى وترثطيا ثشثكة الطرق
الرئيسة ،وهي أقل اتساعًا من الطرق الرئيسة ،وتقوم ثتغذية حركة النقل على الطرق الرئيسة ،وال
تسمح هذه الطرق ثالغ اري في حركة المرور مقارنة مع الطرق الرئيسة ،وت يد أهمية هذه الطرق
دا ل المحافظة كونيا الوسيلة المتاحة للتنقل في ظل غياب النقل ثالسكك الحديدية ،أو ثوسائل
أ رى ،ويتراوح عرض هذه الطرق ما ثين ( )6-4أمتار.
 .6الطرق المؤدية إلى قرية واحدة أو طريق محلي (: )Local Road
وهذا النوع من الطرق هو الذل يتفرع عن الطرق الرئيسة والمانوية وهي غالثا ما تكون ذات
مسرب واحد أل ال يسمح ثمرور أكمر من مركثة واحدي في آن واحد  ،وهي أقل اتساعاً من النوعين
الساثقين ،حي

ترثط أد ات القرية ثعضيا ثثعض وثالقرى األ رى المداوري ،ومن الناحية الفنية تعد

1

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2211 ،إحصاءات النقل واالتصاالت  ،2181رام اهلل ،فلسطين ،س.45

3

صثري ،رنا أمين محمد ،مرجع سابق ،س – 45س.47

2

درار ،ما ن توفيق محمد سعيد ،مرجع سابق ،س – 21س.22
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هذه الطرق رديئة وغير مدي ي ثشكل ديد وتكاد ت لو من أل مشارات لإلرشاد أو التحذير ،وال
يتداو عرضيا ( )4-2أمتار.
 .4الطرق الترابية :
وهي الطرق غير المغطاي ثأل طثقة من األسفلت أو مادي أ رى ،وثر دور كثير ليذه
الطرق في فتري انتفاضة األقصى ،وذلك ثسثب منع االحتالل السرائيلي الفلسطينيين من المرور
المعثدي ،مما اضطرهم اللدوت ملى طرق تراثية عثر الدثال للوصول للمدن والقرى
على الطرق
ّ
الفلسطينية ،وترثط هذه الطرق القرى ثاألراضي ال راعية الثعيدي عن التدمعات السكانية ،وهذا النوع
من الطرق يعاني مشاكل كميري منيا ما هو طثيعي ،و اصة عند سقوط األمطار مما يعيق الحركة
ويغلق الطريق ،وكذلك الحال في فصل الصيف ثسثب الغثار الكميف.
 .5الطرق االلتفافية (: )By Pass Road
است دم هذا المصطلح ألول مري ثعد معالن اتفاقية المثادئ ثين منظمة التحرير الفلسطينية
واسرائيل في عام 1992م ،وذلك لوصف الطرق التي قامت سلطات االحتالل ثإنشائيا لتدنب
التدمعات السكانية الفلسطينية ،وتنتشر هذه الطرق في الضفة الغرثية وثعضيا في محيط ودا ل
محافظة ناثلس؛ حي

أقيمت هذه الطرق للرثط ثين المستعمرات السرائيلية دا ل الضفة مع

أراضي عام 1941م ،وكذلك رثط المستعمرات مع ثعضيا الثعض وتأمين الحماية واألمن
للمستعمرين أمنات التن ّقل  ،1وليذه الطرق آمار سلثية عديدي على الفلسطينيين وسوف يتم شرح ذلك
فيما ثعد.

1

درار ،ما ن توفيق محمد سعيد ،مرجع سابق ،س – 22س.26
57

جدول رقم ( :)6أطوال الطرق في محافظة نابلس
نوع الطريق

الطول (كم)

طريق رئيسي

127.4

طريق مانول(مقليمي)

74.1

طريق محلي

175.1

طريق التفافي

52.1

طريق مستعمري

17.6

المجموع

422.2

المصدر :الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2211 ،إحصاءات النقل واالتصاالت  ،2181رام اهلل ،فلسطين،
س.45

50

خريطة رقم ( :)2تو يع طرق النقل والمواصالت في محافظة ناثلس
المصدر :معداد الثاح

ثاال عتماد على ثيانات من المرك الدغرافي الفلسطيني.2211 ،
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 9:2الحياة االقتصادية :
ظلت محافظة ناثلس عاصمة فلسطين االقتصادية ،حي
والصناعي الرئيس في الضفة الغرثية ،ثل في فلسطين كليا ،حي

كانت تعد المرك

التدارل

وهثيا موقعيا الدغرافي الممي

وأمطارها الوفيري أهمية اقتصادية كثيري كونيا مرك اً لنتاج وتثادل المنتدات ال راعية.
وثعد االحتالل السرائيلي عانت المحافظة من الييمنة والسيطري السرائيلية على موارد
االقتصاد الفلسطيني ،و صوصًا سيطرتيا على األرض -ثاعتثارها أكثر مورد منتادي -والموارد
المائية واأليدل العاملة ،وثذلك أحكم االحتالل سيطرته على مصير االقتصاد الفلسطيني ،حي
انتيج االحتالل سياسات مدمري لالقتصاد الفلسطيني؛ في سيطرته ونيثه ألهم موارد منتاج هذا
االقتصاد ،وقد ترافق ذلك مع عدم ودود تشريعات وقوانين عمل قادري على تنظيم العمل واعطات
الطثقة العاملة حقوقيا ،كما عمل االحتالل على استغالل هذه الطثقة وتس يرها لألعمال التي ت دم
سياسات االحتالل والمتمملة في ملحاق االقتصاد الفلسطيني ثاالقتصاد السرائيلي .1
 8:9:2القوى العاملة:
توصلت نتائج مسح القوى العاملة لعام  2229ملى أن نسثة المشاركة في القوى العاملة
(لألفراد الذين ت يد أعمارهم عن  15سنة فأكمر) في محافظة ناثلس قد ثلغت  %41.9من مدمالي
القوى الثشرية في المحافظة ،2وثالمقارنة مع الضفة الغرثية ،ندد أن نسثة المشاركة في القوى
العاملة في الرثع األول من عام  2212حوالي  ،%42.2وفي قطاع غ ي وصلت ملى .3 %26.2
وقد وصلت نسثة العاملين من كال الدنسين في محافظة ناثلس ملى  %17.1من مدمالي
المشاركين في القوى العاملة ،منيم  %2.1عمالة محدودي .وكما تشير النتائج ملى أن نسثة الثطالة

1

غلمي ،محمد عودي ،مردع ساثق ،س.72

3

عودي ،ينب ,2212 ،مقابلة حول إحصائية الفلسطينيين في الضفة والقطاع ،تاريخ ياري الموقع ،2211-5-12منظر

2

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2212 ،كتاب محافظة نابلس اإلحصائي  ،2مصدر ساثق ،س.41

الى الراثط االلكترونيhttp://www.falasteen.com/spip.php?article184
55

من المشاركين في القوى العاملة وصلت ملى  ،%12.9وكانت أدنى نسثة للثطالة في محافظة
أريحا ثمقدار  %7وتلييا محافظة ناثلس.

1

شكل رقم( :)4التو يع النسثي لألفراد ( 15سنة فأكمر) في محافظة ناثلس حسب مركثات القوى العاملة .2229
المصدر :الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني،0202،كتاب محافظة نابلس اإلحصائي ،2رامهللا،فلسطين،ص.10

فالنشاط االقتصادل يعثر عن الحقل أو الميدان أو المدال الذل تعمل ثه المؤسسة أو
المنشأي التي يعمل لدييا الفرد العامل أو نوع السلعة أو ال دمة التي يقدميا الفرد الذل يعمل ارج
المنشآت كالثاعة المتدولين.

1
2

2

الديا المرك ل لالحصات الفلسطيني ،كتاب محافظة نابلس اإلحصائي  ،2مصدر ساثق ،س.41
حسيثا ،قيس ،الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2227 ،مشروع النشر والتحليل والتدريب الستخدام بيانات التعداد،

محافظة ناثلس ،رام اهلل ،س.24
51

جدول رقم ( :)4توزيع نسبة المشتغلين والمتعطلين الذين سبق لهم العمل حسب النشاط
االقتصادي في محافظة نابلس 2112
النشاط االقتصادي

النسبة ()%

ال راعة والصيد

6.1

الصناعة والمحادر والتعدين

21.1

الثنات والتشييد

21.1

التداري والمطاعم والفنادق

19.2

النقل والت ين واالتصاالت والوساطة المالية

6.2

ال دمات والفروع األ رى

25.4

المصدر :حسيثا ،قيس ،الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2227 ,مشروع النشر والتحليل والتدريب الستخدام
بيانات التعداد ,محافظة نابلس ،رام اهلل ،فلسطين ،س-22س.25

يالحظ من الل الددول الساثق أن قطاع ال دمات يستحوذ على النسثة األعلى حي
ثلغت  ،%25.4ويعود ذلك ملى ال يادي الكثيري لعدد العاملين في الوظائف ال دماتية ثم تلف
أنواعيا ،وهذه الوظائف ضرورية ثالنسثة للسكان ممل :التعليم والصحة والمواصالت وغير ذلك،
هذا من ناحية ،ومن ناحية أ رى فإن نسثة فرس العمل التي يوفرها قطاع ال راعة والصيد قليلة،
وصلت ملى  %6.1في المحافظة ،وتسود هذه األنشطة في التدمعات الريفية وعلى السفوح الدثلية
في المحافظة ،في حين يوفر قطاع الصناعة والتعدين والمحادر  %21.1من فرس العمل في
المحافظة.
 2:9:2الصناعة والتجارة :
تشتير محافظة ناثلس منذ القدم ثثعض الصناعات التي أعطتيا شيري ممي ي ممل صناعة
الصاثون والحلويات والغ ل والنسيج والمواد الغذائية ،وقد تطورت هذه الصناعات مع ال من ،وتقسم

56

الصناعة في ناثلس ملى مصانع وورش ومنشآت صناعية ،وهي عثاري عن مؤسسة أو د ت من
مؤسسة تقع في موقع معين يمارس فييا نشاط منتادي واحد.

1

ثلغت أعلى نسثة من المنشآت االقتصادية العاملة في األراضي الفلسطينية في محافظة
ال ليل  %21.2من مدمالي عدد المنشآت ،وداتت محافظة ناثلس في المرتثة المانية ثنسثة
 %17.6من مدمالي عدد المنشآت.

2

جدول رقم( :)5عدد المنشآت االقتصادية في محافظة نابلس لعام .2112
التصنيف

عاملة

العدد

14112

متوقفة تحت التديي
122

61

نشاط مساند

مغلقة نيائياً

المدموع

1225

424

17221

المصدر :الحصات الفلسطيني ,2221 ،المنشآت االقتصادية ،النتائج النيائية ،رام اهلل ،فلسطين ،س.51

لقد ترادعت كمير من الصناعات في محافظة ناثلس ثسثب سياسة االحتالل الس ارئيلي
وثسثب منافسة الصناعات السرائيلية كصناعة المواد الغذائية ،واستيعاب األيدل العاملة الفلسطينية
في سوق العمل السرائيلي للعمل في قطاع ال دمات وال راعة والثنات والصناعة ،وفرض الضرائب
والرسوم الدمركية العالية لستيراد المواد ال ام الال مة لعملية التصنيع والتحكم التام ثيا ،ثالضافة
ملى وضع اقتصاد السلطة الفلسطينية الضعيف ،ثحي

ال يودد سياسة تدارية وصناعية مثلوري عند

السلطة الفلسطينية للنيوض ثقطاع الصناعة وتطوره ،من الل عدم توفر ثنية تحتية مالئمة لقيام
صناعات حقيقية قادري على المنافسة.
وفيما يلي عرض ألهم الصناعات السائدي في المحافظة عام : 2221

3

1

صثري ،رنا أمين محمد ،مرجع سابق ،س.55

3

ثلدية ناثلس ,2221 ،التجارة والصناعة في نابلس ،تاريخ ياري الموقع ،2211-5-12منظر الى الراثط االلكتروني

2

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2221 ،المنشآت االقتصادية ،مصدر ساثق ،س.24
http://www.nablus.org/content.php?id-itemeoutet.....
51

 )8صناعة الصابون والصناعات الكيماوية :تشتير ناثلس منذ القدم ثصناعة الصاثون ،ويودد
فييا العديد من المصاثن ،مال أنيا آ ذي ثالتناقس ،حي

ان فضت من  52ملى  6مصاثن؛

وذلك ألن المنظفات الكيماوية أ ذت تحل شيئًا فشيئاً محل الصاثون ،1وتشمل كذلك الصناعات
الكيماوية ودثغ الدلود والورق والكرتون والدهانات والعطور ،حي

ثلغ عدد المنشآت  122منشأي

أل ثنسثة  %7من المنشآت الصناعية العاملة في المحافظة.
 )2الصناعة النسيجية -:وتشمل صنع المنسودات وغ ل األلياف وصنع األقمشة وصنع
المالثس ،حي

ثلغ عددها  551منشأي أل ثنسثة  %29من مدموع المنشآت الصناعية.

 )6الصناعات اإلنشائية :ثسثب طثيعة ص ور المحافظة الكلسية والطثيعة الدثلية للمحافظة ،أدى
ذلك ملى ودود المحادر وصناعة الدير والدثس وغير ذلك ،وقد ثلغ عددها  525منشأي أل
ثنسثة  %27من مدموع المنشآت الصناعية في المحافظة.
 )4الصناعات الغذائية :وتشمل منتاج اللحوم وحفظ الفواكه وال ضار وصنع ال يتون واأللثان ،وثلغ
عدد المنشآت  227منشأي أل ثنسثة  %15من مدموع المنشآت الصناعية في المحافظة.
 )5الصناعات الجلدية :وتشمل صنع الحقائب واألحذية والسروج ،حي

ثلغ عدد المنشآت 124

منشأي أل ثنسثة  %6من مدموع المنشآت الصناعية في المحافظة.
 )2الصناعات المعدنية :وتشمل الحديد الصلب وصنع المنتدات المعدنية ممل ال انات واألوعية
المعدنية وصنع األدوات اليدوية المعدنية ،حي

ثلغ عدد المنشآت  221أل ثنسثة  %16من

مدموع المنشآت الصناعية في المحافظة.
كما وتعد ناثلس العاصمة التدارية الحاضري للضفة الغرثية ،حي

تمتا

ثودود

المؤسسات المالية األكمر تطو اًر كالسوق المالي الفلسطيني ،وكانت ناثلس مرك اً لإلدارات
القليمية للمصارف الفلسطينية والعرثية المودودي في الضفة الغرثية قثل أن يتم نقل معظميا ملى
1

أثو اليدى ،كفاية ،مرجع سابق ،س.121
52

رام اهلل مع تأسيس السلطة الفلسطينية ،حي

تنطلق ال دمات والثضائع من المدينة نحو

التدمعات الريفية المداوري ،وتتعدى ذلك ملى المحافظات المداوري ممل دنين وطولكرم ،ويعد
سوق ناثلس المرك ل من أكثر األسواق المرك ية في األراضي الفلسطينية ،حي
المواد الغذائية من كافة المناطق الفلسطينية الشمالية والدنوثية.

يؤمه تدار

1

 6:9:2الزراعة:
تساهم ال راعة في محافظة ناثلس ثنسثة قليلة من الد ل مذا ما قورنت مع محافظات أ رى
في الضفة الغرثية ،ويترك النتاج ال راعي على السفوح الدثلية وفي المناطق الريفية وفي األغوار،
وتعتمد على مياه األمطار والرل ،ويودد في المحافظة العديد من الم ارع لتنمية المروي الحيوانية.
2

وثلغت مساحة األراضي في محافظة ناثلس  625كم 2عام  ،2211منيا  121.1كم

أراضي راعية ،أما أكثر مساحة لألراضي الم روعة فكان في تدمع النصارية ( )9217دونماً
ثنسثة  %7من مدمالي المساحة الم روعة في المحافظة ،وثلغت قيمة النتاج ال راعي الل العام
ال راعي  2221/2227في المحافظة  122.5مليون دوالر أمريكي ،أما المساحة الم روعة في
المحافظة من أشدار الثستنة فيي  12211دونماً

الل العام  ،2212والمساحة الم روعة

ثالمحاصيل الحقلية  27216دونماً ،وتلك الم روعة ثال ض اروات  11254دونماً .2
وتشتير محافظة ناثلس منذ القدم ث راعة ال يتون ،حي

ثلغ عدد أشدار ال يتون في

محافظة ناثلس  1227111شدري الل العام  ،2212وشكلت ما نسثته  %92.2من مدمالي
المساحة الم روعة ثأشدار الثستنة في المحافظة ،وتنتشر معاصر ال يتون في م تلف قرى
المحافظة ،حي

يودد فييا  61معصري ،وثلغت كمية ال يتون المدروس لعام  2221حوالي

 12799طناً ،أما كمية ال يت المست رج فثلغت  25226طناً ،3ويد ل ال يت في العديد من
1

دودي ،شاكر سليمان ،2222 ،التخطيط الزراعي في إقليم نابلس كأساس للتخطيط اإلقليمي ،رسالة مادستير غير منشوري،

دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين ،س-27س.29

2

الديا

المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2212 ،التعداد الزراعي لمحافظة نابلس  ،2181النتائج النيائية ،رام اهلل،

فلسطين ،س-21س.22

3

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2229 ،مسح معاصر الزيتون  ،2111النتائج األساسية ،مصدر ساثق ،س.52
59

الصناعات ممل صناعة الصاثون ،وتعمل معاصر ال يتون في موسم قطف ال يتون فقط .وتحيط
ثناثلس ثساتين الرمان واللو وال وخ والدراق ،وت رع ال ض اروات والحمضيات في المناطق المروية.
أما فيما يتعلق ثالمروي الحيوانية في محافظة ناثلس ،فقد ثلغت قيمة النتاج الحيواني في
العام ال راعي  2221/2227في المحافظة  11.4مليون دوالر أمريكي من الحليب ،و 27.9
مليون دوالر من اللحوم ،و  1.1مليون دوالر من الثيض ،و  2.2مليون دوالر من العسل.

1

جدول رقم( :)2أعداد الثروة الحيوانية في محافظة نابلس للعام الزراعي .2181

المصدر :الديا

اسم الحيوان

العدد (رأس)

األثقار

4641

الضأن

71212

الماع

16461

الدمال

22

النحل

 ( 2771لية)

حيوانات العمل(ال يول والحمير والثغال)

2279

الدداج الالحم

5552422

الدداج الثياض

66222

طيور الحثش

16222

الحمام

1119

المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2212 ،التعداد الزراعي لمحافظة نابلس  ،2181رام اهلل،

فلسطين ،س.22 -21

وقد تعرضت مساحات واسعة من أراضي محافظة ناثلس للمصادري واالستيالت من
االحتالل السرائيلي ألغراض متعددي منيا؛ مقامة المستعمرات والمواقع العسكرية والشوارع االلتفافية
من ناحية ،ومن ناحية أ رى اعتداتات المستعمرين على األراضي ال راعية وحرقيا ودرفيا
1

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،كتاب محافظة نابلس اإلحصائي  ،2مصدر ساثق ،س.47
12

وتدميرها .وسوف نتناول العديد من اآلمار السلثية واالنتياكات على األراضي ال راعية في
المحافظة في مرحلة الحقة من الرسالة.
 4:9:2الخدمات العامة :
يودد في محافظة ناثلس العديد من ال دمات ،لكنيا متفاوتة في مستواها وطريقة الحصول علييا
من تدمع ملى آ ر ،وتتممل في شثكات(الكيرثات والمياه واداري النفايات الصلثة والمياه العادمة)،
وهي على النحو التالي:1
 )1الكيرثات :هناك  59تدمعاً من شركة الكيرثات القطرية السرائيلية أو من الييئة المحلية،
و 5تدمعات من هيئة محلية أ رى ،وذلك الل العام 2212
 )2المياه  :هناك  5تدمعات من دائري مياه الضفة الغرثية ،و 12تدمعاً من شركة المياه
الس ارئيلية (ميكروت) ،و 11تدمعاً من ثئر أو نثع ،و 9تدمعات من سلطة محلية أ رى،
وتدمعين من مصادر أُ رى ،و 24تدمعاً ثدون شثكة مياه ،وذلك الل العام 2221
 )2مداري النفايات الصلثة  :هناك  42تدمعاً تقوم السلطات المحلية ثدمع النفايات منيا ،و7
تدمعات تكفل ثيا متعيد اس ،و 2تدمعات تكفلت ثيا وكالة الغو

(األُنروا) ،و12

تدمعات لم تحدد الدية المشرفة على دمع النفايات فييا ،في حين أن هناك  4تدمعات
تفتقد ليذه ال دمة ،وذلك الل العام 2212
 )4مداري المياه العادمة  :هناك  12تدمعاً يت لس من المياه العادمة ثواسطة شثكة الصرف
الصحي ،و 51تدمعاً ثواسطة حفر ممتصاصية أو صمات ،و 1تدمعات ثواسطة طرق
ت لس أُ رى ،و 5تدمعات غير مثين ،مع المالحظة ثأن هناك ثعض التدمعات تت لس
منيا ثأكمر من طريقة  ،وذلك الل العام  .2212كما يودد في المحافظة العديد من
المرافق ال دماتية األُ رى التي يحتاج ملييا السكان ثصوري ضرورية.

1

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2211 ،كتاب محافظة نابلس السنوي  ،6رام اهلل ،فلسطين ،س. 55
17

جدول رقم( :)2أهم المرافق الخدماتية الموجودة في محافظة نابلس 2181
أسم المرفق

العدد

المدارس

265

رياض األطفال

121

المستشفيات

6

مراك الرعاية الصحية

62

مؤسسات مقافية

91

الفنادق

6

المسادد

222

المصدر :الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،0277 ،كتاب محافظة نابلس السنوي  ،3رام اهلل ،فلسطين ،س-89
س.52

10

الفصل الثالث :المستعمرات اإلسرائيلية في منطقة الدراسة:
8:6

مقدمة

2:6

أهداف ودوافع إقامة المستعمرات اإلسرائيلية

4:6

المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية

6:6

أهم المشاريع والخطط االستيطانية االستعمارية في الضفة الغربية

 8:4:6التوزيع الجغرافي للمستعمرات والبؤر االستعمارية في الضفة
الغربية

 2:4:6أعداد المستعمرين في الضفة الغربية
 6:4:6النشاط االستعماري المتزايد في الضفة الغربية

5:6

التوزيع الجغرافي للمستعمرات اإلسرائيلية في محافظة نابلس

 8:5:6مستعمرات الطوق حول مدينة نابلس
2:5:6

مستعمرات المحور الشرقي لمحافظة نابلس المطلة على غور

األردن
 6:5:6مستعمرات المحور الجنوبي لمحافظة نابلس
 4:5:6المستعمرة المخالة حومش
2:6

أنواع المستعمرات المنتشرة في محافظة نابلس ومراحل تأسيسها

2:6

المعسكرات والنقاط العسكرية التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي

في محافظة نابلس

18

 8:6المقدمة:
كانت األراضي والمروات هي اليدف األساسي للمستعمرين ثدعم من الدول االستعمارية،
وكانت شييتيم لألرض ال يمكن مشثاعيا ،كما كانت نشاطاتيم وديودهم لطرد السكان األصليين
ثالثادي والرهاب ال تقف عند حد ،واثتكروا ال دع والحيل واألكاذيب لتثرير اغتصاب الم يد من
األرض والم يد من المروات ثالقوي واستعمارها ،وعادي ما يقوم المستعمرون ثممارسة الرهاب
والعنصرية تداه السكان األصليين.1
فاالستيطان االستعمارل يعني :االستيالت على األرض والحالل محل سكانيا األصليين
واقتالعيم من أرضيم ثشتى الوسائل والحدج والدعاول ،مما ثالتيدير أو الطرد ،وهذا النموذج
ثشكله المتفرد المودود في فلسطين لم يتكرر في التاريخ ثيذه الصوري الدذرية ،مذ استعمر
الفرنسيون الد ائر واألوروثيون أمريكا ،لكن هذه النماذج ا تلفت عن االستعمار السرائيلي الذل
يعني اقتالع النسان الفلسطيني من أرضه واالدعات ثالمي ار

الليي والحق الشرعي الذل ي صه

دون غيره من األمم والشعوب.2
ليس من المثالغة أن نقول أن االستيطان االستعمارل في فلسطين كان منذ نشوت الحركة
الصييونية في القرن التاسع عشر هو الوده الحقيقي ليا ،فكافة المستعمرات المقامة على أرض
فلسطين هي في حقيقتيا مقامة على أر ٍ
اض فلسطينية ،ومنذ عام ( )1941عمدت الحكومات
السرائيلية ملى مرغام الفلسطينيين على مغادري أراضييم ،مست دمة القوي ثيدف تيدير السكان
الفلسطينيين من أرضيم وتطييرها عرقياً ،لذلك أعطيت الصالحيات الست دام أقصى قوي ممكنة
لتحقيق ذلك اليدف.3

1

حسين ،غا ل ،2222 ،االستيطا ن في فلسطين من االستعمار إلى االمبريالية  ،الطثعة األولى من منشورات اتحاد الكتاب

العرب ،دمشق ،س.5
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ومع احتالل الضفة الغرثية عام ( )1967اتفقت الحكومات السرائيلية على االستمرار في
مصادري األراضي وثنات المستعمرات وثمي انيات عالية ووفق م ططات تعكس تصور القيادي
الحاكمة ،واعتثرت هذه الحكومات ذلك مسألة أمنية وحيوية ال تقثل حتى التفاوض عليه مثدئياً،
حي

ال ،فقد كانت المستعمرات تترك
حظيت ثالدانات الدولية المتواصلة دون أن تلقي مسرائيل ثا ً

ثداية في مناطق تتمتع ثمواقع استراتيدية من الناحية األمنية ،وتسكنيا تدمعات فلسطينية قليلة
العدد ،لكن ثعد ذلك ومع تعاقب الحكومات السرائيلية ،أصثحت المستعمرات تنتشر في كل أنحات
األراضي الفلسطينية المحتلة ،وثالقرب من التدمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغرثية ،وعلى
وده ال صوس في المرتفعات الدثلية ثغية السيطري علييا وتحويليا ملى نقاط استراتيدية من
الناحية األمنية العسكرية لت دم مصالحيا في المستقثل.1
 2:6أهداف ودوافع إقامة المستعمرات اإلسرائيلية :
ثاشرت مسرائيل فور االنتيات من حرب ح يران  1967سياسة التوسع لثسط سيطرتيا على
األراضي العرثية التي احتلتيا الل الحرب ،فشرعت في مصادري آالف الدونمات من األراضي
العرثية المحتلة لثنات المستعمرات ثيدف تغيير األوضاع في هذه األراضي ،األمر الذل أدى في
النياية ملى تكميف الودود الييودل في المناطق المحتلة ،وتكريسًا لالحتالل ومنعاً لقامة دولة
عرثية فلسطينية مستقلة ،ويتفق معظم الثاحمين على أن الدوافع التاري ية والدينية واألمنية والسياسية
واالقتصادية والديموغرافية والنفسية هي التي أسيمت في تسريع حركة االستيطان االستعمارل في
فلسطين ،حي

تم مست دام التاريخ والدين كستار للتوسع االستعمارل.

 8:2:6الدوافع التاريخية والدينية:
دأثت المؤسسة السرائيلية ومنذ نشأتيا على مضفات الصثغة الدينية والتاري ية على األماكن
التي يتم االستعمار فييا ،مما ساهم ثشكل كثير في دذب الكمير من الييود ،و اصة الميادرين
الددد ملى المستعمرات المقامة في األراضي المحتلة ،وثالتالي كان هذا اليدف هو أول األهداف
1

منصور ،دوني ،مرجع سابق ،س.22-22
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التي تم التركي علييا لتشديع االستعمار في فلسطين ،و اصة في القدس وال ليل وناثلس وثيت
لحم.1
تسترت الحركة الصييونية

لف العامل الديني والتاري ي في نشاطيا االستعمارل في

فلسطين  ،والدليل على ذلك أن كل موقع استعمارل حاول القائمون عليه رثطه ثدذور تاري ية
ودينية توراتية ،ويدعي قادي المستعمرين أن المناطق التي تم السيطري علييا ومصادرتيا قد تم
الشاري ملييا في قصس ونصوس التوراي ،وممال ذلك مستعمري "ث ار ا" التي ليا مدلوالت تاري ية
وترامية م عومة ،فودودها على دثل در يم (دثل الثركة) حسب النس التوراتي( ،الذل وضع
الثركة على دثل در يم ،واللعنة على دثل عيثال) ،وعند العودي ملى النصوس التوراتية الواردي في
الكتاب المقدس ،ومقارنتيا مع النصوس التوراتية الواردي في األدثيات السرائيلية ندد أن هناك
ا تالفاً في صيغة هذه النصوس وأحياناً تناقضاً ،كل ذلك ثيدف السيطري واالستيالت على الم يد
من األراضي واقامة المستعمرات فييا.2
ولم يكن ليردعيم الداف ع الديني حتى من االستعمار في وسط محيط عرثي صرف كما هو
الحال في ال ليل (الثلدي القديمة) ،وناثلس (قثر يوسف) ميما كلفيم ذلك من الناحية األمنية ،ذلك
الدافع الديني المتددد في الرغثة السرائيلية ثالسيطري على األرض الفلسطينية التي تعد حسب
العقائد السرائيلية الم يفة "أرض المعياد".3
حي

تست دم مسرائيل الدين والتاريخ كستار للتوسع االستعمارل على حساب األراضي

الفلسطينية ،وممال ذلك سيطري المستعمرين السرائيليين على (قثر يوسف) المودود في مدينة ناثلس
ثإعتثاره يعود للنثي يوسف عليه السالم ،لكن وحسب مصادر التاريخ وروايات األهالي ،فإن المقام
المذكور يعود لردل صالح يدعى يوسف دفن في ثاحة المكان وثنيت عليه قثة مسدد مسالمي رغم
م تالف الروايات وتضارثيا ،هل هو يوسف دويكات أم يوسف التركي منذ من األتراك العممانيين
1

أثو ظريفة ،وديه ،2226 ،اآلثار السلبية للمستوطنات على الشعب الفلسطيني وآليات المقاومة ,الطثعة األولى ،مرك

دراسات الشرق األوسط ،عمان ،األردن ،س.127
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وليس يوسف النثي عليه السالم ،1كما تم السيطري على العديد من المواقع األمرية والدينية السالمية
لصالح مقامت المواقع االستعمارية ،والدعات ثأنيا تعود للتاريخ الييودل في فلسطين.
 2:2:6الدوافع االستراتيجية واألمنية:
سعت المؤسسة السرائيلية من ورات االستيطان االستعمارل في فلسطين ملى تحقيق دملة
من األهداف االستراتيدية التي ال تتحقق الل فتري قصيري ،مذ منيا تتمحور حول استن اف موارد
الشعب الفلسطيني االقتصادية واالدتماعية والسياسية والطثيعية ،ومن مم دمة مسرائيل في ن اعيا
مع الدول العرثية المداوري ،حي

شرعت مسرائيل في مقامة المستعمرات على المناطق الحدودية مع

الدول العرثية حتى تكون هذه المستعمرات طوط الدفاع في الساعات األولى من أل هدوم عرثي
محتمل ،وثالتالي فقد سعت مسرائيل لقامة المستعمرات على شكل أح مة طولية أو عرضية ت دم
األهداف األمنية السرائيلية؛ ثغرض تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وفصليا عن ثعضيا
الثعض .2وأكثر ممال على ذلك المستعمرات المقامة على طول الشريط الحدودل مع األردن في
منطقة األغوار ،أما المستعمرات المطلة على محافظة ناثلس فيي تحاصرها من دميع االتداهات،
فقد تم ا تيار مواقعيا ثعناية ،فمستعمري ألون موريه ممالً :تقطع الطريق شرقاً حتى األغوار،
ومستعمري أو معسكر موشيه رعين على دثل عيثال يشكل حصناً منيعاً في شمال المدينة،
ومستعمري ث ار ا تحاصر المدينة من الدنوب ،فيذه المستعمرات تترك على القمم الدثلية المحيطة
ثالمدينة والسيطري علييا يعني السيطري على المدينة وسكانيا.3
هذه المستعمرات تؤدل وظيفة ثما يتالتم والمتطلثات األمنية المتغيري والم تلفة من حين
آل ر ،حي

1

تل م أحياناً لتكون قواعد لنشاطات أدي ي االست ثارات السرائيلية ،وأحياناً أ رى

موقع العرثية نت ،2221 ،مقالة ثعنوان ،قبر يوسف مسمار جحا في خاصرة نابلس ،تاريخ ياري الموقع ،2212-11-19

انظر ملى الراثط اللكتروني http://www.al-arabeya.net/index.asp?serial=&f=3411461882

2

الثطش ،دياد شعثان ،2222 ،االستيطان الصهيوني في قطاع غزة  ،الطثعة األولى ،مكتثة اليا دي ،غ ي ،فلسطين،

س ،42س،46

3

غلمي ،محمد عودي ،مرجع سابق ,س ،122س.126
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النطالق الوحدات ال اصة ،ويمكن أن تكون قواعد عسكرية للدثاثات ومطارات عسكرية وألغراض
أ رى.
 6:2:6الدوافع السياسية:
من ثنات شثكة من المستعمرات في المناطق المحتلة أمر على دانب كثير من األهمية في
الصراع العرثي السرائيلي ،فيذه المستعمرات فضالً عن أنيا تكرس سيطري مسرائيل على األرض،
فإنيا تعد ورقة ذات أهمية في حالة التفاوض على تسوية سلمية مع العرب ،فثفضل هذه
المستعمرات ت لق أوضاعاً دديدي في المناطق المحتلة ،وهذه األوضاع الدديدي هي التي تقرر
الحدود الدديدي .من مقامة المستعمرات في فلسطين تدعليا عقثة أمام أل حل ،وورقة مساومة
ال مؤلماً ثالنسثة
راثحة ،ويصثح الت لي عن أل ثؤري استيطانية استعمارية عثر المفاوضات تنا ً
لسرائيل ،فالمستعمرات دليل على ممثات الودودية السرائيلية على األرض ،ودون ودود
المستعمرات سيكون الديش السرائيلي مدرد ديش احتالل ،وحسب ودية النظر السرائيلية ومن
أدل مثعاد هذه الصفة االحتاللية عن هذا الديش فإنه يدب تركي االستيطان االستعمارل ثذريعة
حماية المدنيين السرائيليين.1
ويالحظ أن هناك العديد من المستعمرات يعيش فييا عدد محدود من المستعمرين ،ولكن
هدفيا هو االستيالت على األرض ،واالستفادي منيا في الحصول على امتيا ات في مناطق أ رى
فيما لو تم التنا ل عنيا .ومن هنا تممل المستعمرات كما يريدون دليالً على ودودهم وسيطرتيم،
وأداي للضغط على الفلسطينيين والعرب والعالم للقثول ثيذا الواقع ،2وقد أُقيمت المستعمرات في
مواقع دغرافية متمي ي قادري على تم يق التراثط ثين مناطق الضفة الغرثية حتى ثين المدينة والقرية،
ثحي

1

يتم فصل التدمعات الفلسطينية عن ثعضيا ،األمر الذل يكاد يلغي فكري مقامة دولة

أثو حرب ،قاسم ،1917 ،المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ( ،)8912-8922الطثعة األولى،

دمعية الدراسات العرثية ،القدس ،س.9

2

أثو الرب ،صالح حسن محمود ،مرجع سابق ،س.41
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فلسطينية ذات سيادي كام لة ،ممل مستعمري ث ار ا التي تفصل مدينة ناثلس عن التدمعات الريفية
المحيطة ثيا.
 4:2:6الدوافع االقتصادية:
صنعت مسرائيل ثاحتالليا للضفة الغريثة وقطاع غ ي مورداً اقتصادياً ميماً ساهم ملى حد كثير في
م راديا من األ مة االقتصادية التي عاشتيا قثيل هذا االحتالل ،فقد كانت قثل حرب  1967في
ضم وضع اقتصادل مشوش وضعه في ركود حاد سنتي  ،1967 ،1966وقد تفاقم هذا الركود
ال طر ثسثب التعثئة العسكرية على نطاق واسع قثل الحرب.1
ومنذ األيام األولى لالحتالل اتديت أنظار السرائيليين ملى منطقة الغور ،الذل شكل أهمية اصة
لدى الم طط السرائيلي  ،هذه األهمية تنثع من اعتثار الغور منطقة تمتا ثوفري المياه واألرض
ال صثة ،ومناخ متمي يدعل منه سلة ضار ،و راعة نوعية تستطيع مسرائيل أن تطورها وتدعليا
مصدر تصدير ميم ألوروثا والعالم ،وكذلك ميداد الدفيئات التي تمكن من راعة أصناف آسيوية
وأفريقية وتكون مصدر د ل استراتيدي ليم.2
وثعد ذلك وحتى يتم رثط المستعمرين ثمستعمراتيم ،وتوفير أماكن عمل ليم ،وتمكنيم من االستمرار
ثالعيش في المستعمري ،استولت مسرائيل على مساحة كثيري من األرض والمياه واأليدل العاملة
الر يصة ،فإقامة المستعمرات الصناعية وال راعية في المناطق المحتلة ،ثحي
النتاج ،ومنع التطور الصناعي وال راعي للفلسطينيين ،3حي

تضمن قلة تكاليف

تعد مستعمري ثركان من أكثر

المستعمرات والمناطق الصناعية في الضفة الغرثية وحتى في مسرائيل ،وهذه المستعمري مقامة على

1

أثو عياش ،عثد الله ،1911 ،سياسة التخطيط اإلسرائيلية في المناطق المحتلة ،وكالة أثو عرفة للصحافة والنشر

والتو يع ،القدس ،س.72
2
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أراضي قرية حارس العرثية ،أما في محافظة ناثلس فتعد مستعمرات شيلو وألون موريه من
المستعمرات الصناعية التي تم ثنات نواي صناعية فييا.1
لقد ثدأت هذه المستعمرات في استغالل األيدل العاملة العرثية وثأدور عالية مقارنة مع
األدور التي كانت تدفع للعمال في األراضي الفلسطينية ،مما دفع الكمير من العمال الفلسطينيين
ملى التوده للعمل ملى تلك المستعمرات ،فالكمير من ثضائع المستعمرات يتم تسويقيا في المناطق
الفلسطينية ،وثالتالي فإن للدوافع االقتصادية أهمية في النشاط االستعمارل في الضفة الغرثية
والقطاع.
سنت مسرائيل الكمير من القوانين غير الشرعية التي تسمح ليا ثاالستيالت على األراضي
الفلسطينية ،ومنيا القانون الذل وضعه الكنسيت السرائيلي عام  1912والذل ينس على "أن
مسرائيل هي المالك القانوني لدميع األ راضي الواقعة في الضفة الغرثية وقطاع غ ي التي ليست
أمالكاً صوصية" ،2ولم يقف األمر عند ذلك حي

قامت مسرائيل ثاالستيالت على آالف الدونمات

من أراضي الفلسطينيين ،حتى تقوم ثإنشات المستعمرات علييا ثم تلف أنواعيا حسب حادتيا،
مستغلة العديد من الذرائع والقوانين ومنيا:3
 _1األراضي المغلقة عسكرياً ثحدة توفير األمن ،كما هو حاصل على السفوح الشرقية لدثال
الضفة الغرثية المطلة على غور االردن.
 _2مقامة المحميات الطثيعية ،حي

تم مصادري آالف الدونمات ال راعية من المناطق الشرقية

لمحافظة ناثلس في قرى دوما ومددل ثني فاضل وثيت ددن وعقرثة وعين شثلي ،ثحدة تحويليا
ملى محميات طثيعية.

1
2

معيد أريج للدراسات واألثحا

التطثيقية ,قاعدة بيانات المستعمرات ،القدس ،فلسطين.

أثو عرفة ،عثد الرحمن ،1911 ،االستيطان التطبيق العملي للصهيونية ,الطبعة األولى ،وكالة أثو عرفة للصحافة

والنشر ،القدس ،س.21

3

قاسم ،يوسف محمد ،مرجع سابق ،س.144 -142
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 _2السيطري على أمالك الغائثين واألراضي المتروكة (غيرالمستممري) ،حي

قامت مسرائيل ثتيدير

السكان الفلسطينيين قص ًار ،واالستيالت على أراضييم كونيا أراضي متروكة وغير مستغلة.
 _4مصادري األراضي للمنفعة العامة ،حي
عادل لمالك األرض ،حي

صدر هذا القانون من الحكم االردني مقاثل تعويض

استغلت مسرائيل هذا القانون وقامت ثت وير ثنوده من أدل السيطري على

مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية ثحدة المصلحة العامة.
 _5السيطري على األراضي الحكومية وأراضي األوقاف التاثعة والمملوكة للوقف السالمي حي
مستثاحت مسرائيل هذه األراضي واعتثرتيا أراضي متروكة ،كما هو الحال في رثة سيلون الواقعة
في أراضي قريوت والمقام علييا مستعمري شيلو ،ودثل سلمان الفارسي المقام عليه مستعمري
يتسيار ،والدثل الكثير الذل يضم مقام الشيخ ثالل والمقام عليه مستعمري ألون موريه.
 5:2:6الدوافع المائية والديموغرافية:
تعد مصادر المياه واألحواض المائية المودودي في منطقة الدراسة ،من الدوافع االستراتيدية
الميمة .حي

يحرم هذا االستيطان االستعمارل الفلسطينيين من الحصول على المياه سوات

السطحية منيا أو الدوفية ،أما المستعمر فله كامل الصالحية في الحصول على هذه المياه
وثالكميات التي يحتاديا ،فيناك العديد من المستعمرات التي تصنف على أنيا مستعمرات راعية،
وهذه المستعمرات تحتاج ملى كميات كثيري من المياه .أما الدافع الديموغرافي ،فاليدف األساسي هو
لق واقع ديموغرافي دديد في الضفة الغرثية يؤدل ملى الستيالت على م يد من األراضي
الفلسطينية والتضييق على الفلسطينيين ودفعيم لليدري ،حي

قام ديش الحتالل ثتيدير السكان

العرب واحالل المستعمرين الييود مكانيم ثحدج وم اعم م تلفة ،كالمناطق المغلقة عسكرياً
والمحميات الطثيعية واألراضي المصادري وغيرها من الم اعم األ رى التي ال ينفك الحتالل عن
التذرع ثيا ،ثيدف مفراغيا من سكانيا.
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 2:2:6الدوافع النفسية:
تعتقد مسرائيل أن ودود المستعمرات في المناطق العرثية المحتلة ،من شأنه دعل السكان
العرب في هذه المناطق يصلون ملى مرحلة اليأس والحثاط ،وأنه ال يمكن أن يكون هناك ممكانية
لعودي سيطرت

العرب علييا ،ويثدؤون ثالتأقلم مع سيطرت مسرائيل والتسليم ثذلك ،1كما أن

الدراتات األمنية السرائيلية تيدف ملى لق حالة من الرعب وال وف والقلق عند الفلسطينيين،
وثالتالي النيل من معنوياتيم مما يدفع ثعضيم ملى اليأس من معمار األرض والوصول ملييا وفًا
من مرهاب المستعمرين ،وكذلك اليأس من المقاومة ،مما يدفع ثعضيم ملى اليدري وهذا في النياية
لصالح األهداف السرائيلية ،2فقد ات ذت سلطات االحتالل عدي مدراتات لتسييل عمليات
االستيطان االستعمارل في المناطق المحتلة ،حي

استندت ملى ثعض القوانين ،كما قامت ثسن

التشريعات واألوامر العسكرية التي تتيح ليا سيولة االستيالت على األراضي ومصادرتيا.3
 6:6أهم المشاريع والخطط االستيطانية االستعمارية في الضفة الغربية:
لم تكن دغرافية المستعمرات السرائيلية عشوائية االنتشار والتو يع ،ثل استندت ملى الت طيط
والتنظيم والتو يع السكاني والدغرافي ،مع األ ذ ثعين االعتثار الموارد الطثيعية ،وعناصر االنتاج،
واستراتيدية الموقع ،وشثكة المواصالت وآلية وصول المواد ال ام والسلع وال دمات ،وثذلك فقد
اعتمد الت طيط االستيطاني االستعمارل في األراضي المحتلة ملى م ططات ومشاريع ،أُعدت من
الل الدراسات والثحو العملية واالستراتيدية ،ومن أهم هذه ال طط ما يلي:
 8:6:6خطة ألون:
ثعد حرب  1967ثاشر ح ب العمل السرائيلي عمليات الثنات االستعمارل في األراضي المحتلة،
انطالقاً من كونيا منطقة أمنية من الدردة األولى ،مضافة لما تحويه من مساحات لل راعة

1

أثو حرب ،قاسم ،مرجع سابق ،س.15

3

أثو حرب ،قاسم ،مرجع سابق ،س.15

2

قيطة ،محمد أمير ،مرجع سابق ،س54
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ومصادر المياه الدوفية ،وما لثمت هذه العملية أن تحولت ملى سياسة ذات م طط عرف ثاسم
"مشروع ألون" االستعمارل الذل أعده "يغئال ألون" و ير العدل السرائيلي في حينه.1
يعد هذا المشروع ثمماثة ال طة الرسمية لح ب العمل ،ويعتثر من أوائل المشاريع التي
تقضي ثإقامة استيطان استعمارل استراتيدي وسياسي على امتداد األغوار والسفوح الشرقية
لمرتفعات الضفة الغرثية ،ويحاول هذا المشروع تدنب المناطق العرثية المأهولة (أكثر مساحة من
األرض مع أقل عدد من السكان)  ،يضاف ملى ذلك الوصول ملى تسوية مقليمية مع األردن ،تتيح
معادي قسم من األراضي الفلسطينية المحتلة المأهولة ثالسكان العرب ،مقاثل اتفاقية سالم مع
األردن ،2وقد رأى ألون أن تكون حدود مسرائيل قاثلة للدفاع ،وأن تستطيع مقاومة أل هدوم
للديوش الثرية الحديمة ،فقد اقترح ضم أر ٍ
اض ثعمق 15-12كم على طول وادل األردن والثحر
الميت ومنطقة اللطرون.3
وحسب "مشروع ألون" فإن الضفة الغرثية ستقطع ملى قسمين :شمالي ،يرتثط مع مدينة
أريحا ثشريط ضيق ينتيي ثدسر يصله مع الضفة الشرقية ،ودنوثي ثحي

يشمل فقط المراك

السكنية ثينما تسيطر مسرائيل على دميع األراضي المحيطة ثه من دميع الديات ،ويرتثط القسمين
معاً ثطريق تقع في مدال السيطري السرائيلية.4
وقد أُدريت عدي تعديالت على هذه ال طة ،في األعوام  1961و 1969و ،1972فيذه
ال طة لم تعتمد رسمياً من الحكومات السرائيلية ،مال أنيا ثقيت كالدستور تسير على هداها معظم
الحكومات السرائيلية ،ودوهر هذه التعديالت يشير ملى أن يصثح شريط األغوار التاثع لسرائيل
ثعرض  25كم ،ليشمل ثذلك مناطق المنحدرات الشرقية للدثال الفلسطينية ،مضافة ملى ضم

1

أيوب ،حسن ,2226 ،التوجهات السياسية واألمنية اإلسرائيلية تجاه االستيطان ،الطثعة األولى ،مرك دراسات الشرق

األوسط ،عمان ،االردن ،س.69
2

مايسي ،راسم محي الدين ،1919 ،سياسة التخطيط اإلسرائيلية وهدم المباني في الضفة الغربية ،ط ،1الدمعية

الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية ،القدس ،س.7
3

)4

شاش ،طاهر ،2221 ،الصراع في الشرق األوسط من هيرتزل إلى شارون ،ط ،1مكتثة الشروق الدولية ،س.152
مايسي ،راسم محي الدين ،مرجع سابق ،س.1
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المناطق الواقعة ملى الشرق من مدينة ال ليل وحتى الثحر الميت ،وكذلك الحاطة ثمنطقة القدس،1
وعليه ستصل المساحة التي يرتئي "ألون" ضميا ملى مسرائيل حوالي 2222كم،2أو ما يعادل %25
من المساحة الدمالية للضفة الغرثية.2

خريطة رقم ( : )2طة "ألون" االستعمارية في الضفة الغرثية
المصدر :معيد أريج لألثحا
ثتصرف الثاح .

التطثيقية ،2211 ،وحدي نظم المعلومات الدغرافية واالستشعار عن ثعد ،القدس،

 ) 1عودي ،محمد غلمي ،مرجع سابق ،س.124

 ) 2عثد اليادل ،ميدل ،1975 ،المسألة الفلسطينية ،المكتثة العصرية ،ثيروت ،س.11
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 2:6:6خطة غوش إمونيم:
أُنشئت حركة غوش ممونيم في عام  1974ثيدف تسارع عملية االستيطان االستعمارل في ما
يسمى "أرض مسرائيل الكثرى" ،وثشكل اس في الضفة الغريثة ،وتطلع أعضاؤها لالستعمار في
المقام األول على قمم الدثال وفي المناطق ذات الكمافة العرثية ،وهي ودية نظر م الفة ل طة
"ألون" ،ونشأت هذه الحركة ثعد حرب  ،1972مذ من توده غوش ممونيم لألراضي العرثية المحتلة
كان دينياً ثشكل واضح ،ومرتك اً على أن القدس وال ليل وناثلس يدب أن تكون مسرائيلية.1
ثدأت حركة غوش ممونيم في تنفيذ سياستيا االستعمارية ،انطالقاً من منطقة ناثلس ،وكانت
أول نشاطاتيا االستعمارية في عام  ،1974العام التي ظيرت فيه رسمياً ،عندما حاولت االستعمار
ضمن مدموعة ألون موريه ،حي

قوثلت في حينه ثالرفض الرسمي ،حتى ندحت في منشات أول

نواي استعمارية ليا في كفر قدوم في أوائل العام  ،21975وأعدت هذه الحركة طة استعمارية عام
 1976تيدف لتوطين مليون مستعمر ييودل في مئة نقطة استعمارية في الضفة الغرثية الل
عشر سنوات ،وقد تم ا تيار مواقع االستيطان االستعمارل في المناطق التي تدنثتيا المشاريع
االستعمارية األ رى ،وقد ترك ت تلك المواقع ثالقرب من المراك العرثية ،وثالقرب من قرى ومواقع
تاري ية وأمرية ،وثدانب طوط المواصالت الميمة ،وثيذه ال طة أُعطيت األفضلية لالستعمار
على محور ناثلس القدس ال ليل ،3ولتحقيق األهداف األمنية التالية:4
 المحافظة على عمق الثالد من نير األردن وحتى السيل الساحلي. السيطري على سلسلة الدثال في الضفة الغرثية. مقامة شثكة واسعة من الطرق لرثط المستعمرات.1

ميفرات ،أليشع ،1991 ،االستطيان اإلسرائيلي جغرافياً وسياسياً ،ط ،1دار الدليل للنشر والدراسات واألثحا

2

غلمي ،محمد عودي ،مرجع سابق ،س.127

4

السلطة الوطنية الفلسطينية ،و اري الدولة ،مركز المعلومات لشؤون الجدار واالستيطان ،تاريخ ال ياري  ،2211-9-7أنظر

الفلسطينية،

عمان ،س.65
3

مايسي ،راسم محي الدين ،مرجع سابق ،س.1

ال ارثط http://www.most.pna.ps/portal/index.php?option=com -
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وفي عام  1971دعت هذه الحركة ملى مقامة  12مستعمري دديدي في الضفة الغرثية،
ووضع األساس لمدينتين في نفس المنطقة ،ودعت ملى توطين  752 222مستعمر على المدى
الطويل في الضفة الغرثية حتى عام  ،2222وافترض يادي عدد المستعمرين ملى مئة ألف مستعمر
ثحلول العام  ،1911واقامة مدن صغيري تضم كل واحدي منيا  22ألف مستعمر ،ومنيا مستعمري
شيلو الواقعة ملى الدنوب من ناثلس على الطريق المؤدل الى ارم اهلل .1
وفي عام  1912اقترحت هذه الحركة طة مانية ،تنس على مقامة  15مستعمري دديدي
في منطقة ال ليل وثيت لحم ،وكمستعمرات تثعد مسافة 15كم عن القدس ،و 2مستعمرات على
مفارق الطرق الرئيسة في ناثلس ودنين وطولكرم.2
 6:6:6خطة شارون:
ثعد استالم ح ب الليكود السلطة في مسرائيل ،تولى أرئيل شارون و ير ال راعة ،رئاسة اللدنة
الو ارية العليا للشؤون االستيطانية االستعمارية ،حي

أعلن شارون عن طته العشرينية (لمدي 22

عاماً) الستعمار الضفة الغرثية ،ثتاريخ .31977/9/9
حي

تيدف هذه ال طة ملى مقامة قطاع استيطاني استعمارل لقطع الضفة الغرثية من شماليا ملى

دنوثيا ،وتركي االستعمار في المناطق الغرثية (السفوح الغرثية) لدعم المناطق الساحلية ،ثالضافة
ملى مدموعة من المشاريع االستيطانية االستعمارية دا ل األراضي المحتلة عام  ،41ويكون
توسعيا ثاتداه الشرق ،ويكون توسع المستعمرات الشرقية ثاتداه الغرب ،لتشكل معاً كتالً تقطع
ال ط الحدودل الفاصل ثين الضفة واألراضي المحتلة عام  ،41وكذلك ع ل التدمعات العرثية عن
ثعضيا ثعضا ثقطاعات استيطانية استعمارية ثينيا.4

1
2
3
4

أثو الرب ،صالح حسن محمود ،مرجع سابق ،س.42-29
أثو عرفة ،عثد الرحمن ،مرجع سابق ،س.246

نفس المردع ،س.241

التفكدي ،ليل ،2226 ،االستراتيجية االستيطانية في البرنامج اإلسرائيلي ،ط ،1مركي د ارسيات الشيرق األوسيط ،عميان،

س.41
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وتشمل ال طة التي اقترحيا شارون مقامة مالمة مراك حضرية استعمارية كثيري على مدا ل القدس،
لحكام السيطري على المدينة ،وفي عام  1979نشرت تفاصيل دديدي عن طة شارون ،منيا مقامة
مدينة استعمارية في موقع دثل الكثير في ناثلس ،تسيطر على المدينة ،حي

يتم االستيالت على

مساحات كثيري من األراضي التي تقع على قمة دثل در يم ،وي صس لذلك آالف الدونمات فيما
ثعد ،من أدل مقامة هذا الموقع االستعمارل الذل يطل على مدينة ناثلس.1
وتتضمن

طة شارون حتى عام  1915كذلك م ططات لتطويق التدمعات السكنية العرثية،

ومنيا:2
تطويق مدينة ناثلس ثواسطة  15مستعمري دديدي.مقامة  17مستعمري دديدي ،ومرك مقليمي ،ومدينة استيطانية استعمارية في دثال ناثلس.مكمال تطويق مدينة رام اهلل ثمماني مستعمرات دديدي ،وتطويق مدينة ثيت لحم ثأرثعمستعمرات ،وال ليل ثواسطة  12مستعمري دديدي.
-وثمودب

طة شارون فسيرتفع عدد المستعمرات السرائيلية في الضفة الغرثية ملى 141

مستعمري حتى عام .1915
وقد دعا شارون ملى اعتالت قمم الدثال تنفيذاً لرؤيته المستقثلية في عدم الت لي عن
المستعمرات  ،وحصر الفلسطينيين في حكم ذاتي ضمن كنتونات مع ولة ،وحسب طة شارون فإن
معظم التالل في منطقة ناثلس يدب أن ت ضع للسيطري األثدية السرائيلية.3وهذه ال طة يطلق
علييا أسمات أ رى ،ممل مشروع فو مان ،وهو الثروفسور "أثراهام فو مان" ،المدرس في معيد

1

أثو عرفة ،عثد الرحمن ،مرجع سابق ،س.242

3

عودي ،محمد غلمي ،مرجع سابق ،س.141

2

أثو عرفة ،عثد الرحمن ،مرجع سابق ،س.242
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اليندسة التطثيقية في حيفا ،حي

قدم هذه ال طة وتم رفضيا ،ملى أن دات شارون ،فأ ذ ثيا،

ويعرف هذا المشروع أيضاً ثاسم "العمود الفقرل الم دوج".1

المصدر :معيد أريج لألثحا

خريطة رقم ( :)1طة شارون االستعمارية:

التطثيقية ،2211 ،وحدي نظم المعلومات الدغرافية واالستشعار عن ثعد ،القدس،

ثتصرف الثاح .
1

أيوب ،حسن ،مرجع سابق ،س.71
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 4:6:6خطة متتياهو دروبلس:
تممل هذه ال طة دناح الليكود ،وكان متتياهو دروثلس يممل رئيس قسم االستيطان
االستعمارل في المنظمة السرائيلية العالمية ،وقد نشرت طة دروثلس ألول مري في العام ،1971
وتم تحديميا في العام  1912والعام  ،11911وتيدف هذه ال طة ملى مسكان مكمف للمستعمرين،
واقامة  42مستعمري دديدي في األماكن االستراتيدية ،ولكي ال تكون المستعمرات مع ولة ،يدب
مقامة مستعمرات دديدي قرب كل مستعمري ،وثيذا تتشكل كتل من المستعمرات تؤدل في النياية
لالندماج لتشكل ثذلك مدناً ،وييدف المشروع ملى مسكان  122ألف مستعمر ييودل عام ،1916
ويصل عام  2212ملى حوالي  122ألف مستعمر ييودل ،2وهذه الكتل االستعمارية سوف تحول
دون مقامة الدولة الفلسطينية.
ووضعت طة تاثعة ليا ت دم العام  ،2212سميت ( )w20المكمفة ،وتدعو ملى تأسيس
المستعمرات ال راعية واألمنية ،و اصة على السفوح الشرقية لدثال ناثلس وال ليل ،مم دعت ملى
تطويق القدس الشرقية ثالمستعمرات ،و يادي عدد المستعمرات على السفوح الغرثية المطلة على
المدن العرثية المحتلة عام  .31941انظر الى ال ريطة رقم ( )9التي توضح

طة دروثلس

االستعمارية.
 5:6:6مشروع غاليلي:
يعد من أثر المشاريع ملى دانب مشروع ألون ،وهو المشروع الذل ثلورته اللدنة الو ارية
لشؤون االستيطان االستعمارل ثرئاسة الو ير يسرائيل غاليلي في سنة  ،1977وييدف المشروع ملى
مقامة  116مستعمري في م تلف أنحات فلسطين وذلك في طة تمتد من  ،1992-1977منيا 49

1
2

غلمي ،محمد عودي ،مرجع سابق ،س.129
التفكدي ،ليل ،مرجع سابق ،س.41-47

 3غلمي ،محمد عوده ،مرجع سابق ،س.142
69

مستعمري في األراضي المحتلة عام  1967وذلك ثالتو يع التالي 15 :مستعمري في الضفة الغرثية،
 22في قطاع غ ي 12 ،في الدوالن ،ثالضافة ملى  4على ساحل ليج العقثة.1

خريطة رقم ( :)9طة دروثلس االستعمارية:
المصدر :معيد أريج لألثحا
ثتصرف الثاح .
1

التطثيقية ،2211 ،وحدي نظم المعلومات الدغرافية واالستشعار عن ثعد ،القدس،

أيوب ،حسن ،مرجع سابق ،س.71-72
12

 4:6المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية:
ثعد االحتالل السرائيلي للضفة الغرثية عام  1967انتيدت الحكومات السرائيلية
المتعاقثة سياسة مصادري األراضي الفلسطينية من أدل ثنات المستعمرات علييا ،واستمرت هذه
السياسة في أوقات السلم والحرب ،وذلك ضمن استراتيدية الثنات واليدم :ثنات مدتمع مسرائيلي على
األرض المحتلة ،وهدم المدتمع الفلسطيني من الل تقطيع أوصال التدمعات الفلسطينية ومنع
تراثطيا ،واحكام ال سيطري علييا ،فتم التركي على قمم اليضاب والدثال المطلة على التدمعات
الفلسطينية ،وتمت السيطري على ما
االحتالل ،حي

نسثته  %62من مساحة الضفة الغرثية

الل سنوات

عملت الحكومة السرائيلية على تقديم مساعدات كثيري للمستعمرين تصل ألكمر من

 17ضعفاً عما يحصل عليه السرائيلي العادل ،فقد وصل على سثيل الممال عام  2222ملى
 5222شيقل لكل مستعمر كحد أدنى ،أما السرائيلي العادل الذل يعيش دا ل األراضي المحتلة
عام  41فيحصل على أقل من  1222شيقل ،وهذا الفارق لتشديع االستعمار في الضفة الغرثية.1
 8:4:6التوزيع الجغرافي للمستعمرات والبؤر االستعمارية في الضفة الغربية-:
ثلغ عدد المستعمرات المنتشري على أراضي الضفة الغرثية حوالي  222مستعمري مسرائيلية،
وثلغ عدد سكان هذه المستعمرات 517774مستعمر في عام  ،2229كما ثلغت المساحة المثنية
ليذه المستعمرات حوالي  112.2كم ،2وتممل ما نسثته  %2.2من المساحة الكلية للضفة الغرثية،
وكان اليدف األول لسرائيل من مقامة هذه المستعمرات السيطري على األراضي الفلسطينية ،ولكي
تتم ليا هذه السيطري عملت على دلب المستعمرين الييود من م تلف أنحات العالم ملى هذه
المستعمرات لإلقامة فييا.2

1
2

سليمية ،محمود عثد اهلل محمد ،مردع ساثق ،س.92

و اري الدولة الفلسطينية ،االستيطان في الضفة الغربية  ،مرك المعلومات لشؤون الددار واالستيطان ،2211 ،رام اهلل،

فلسطين.
17

جدول رقم ( :)1توزيع المستعمرات والبؤر االستعمارية في الضفة الغربية حسب المحافظة لعام
2188
المحافظة

بيت

الخليل

أريحا

جنين

القدس

نابلس

قلقيلية

رام اهلل

19

21

22

1

25

12

14

22

لحم

عدد

سلفيت

طوباس

طولكرم

المجموع

22

1

5

211

والبيرة

المستعمرات
عدد البؤر

22

42

21

7

21

22

27

22

27

5

251

4

االستعمارية

المصدر :و اري الدولة الفلسطينية ،2211 ،االستيطان في الضفة الغربية ،مرك

المعلومات لشؤون الددار

واالستيطان ،رام اهلل ،فلسطين.

تحول محافظة القدس العدد األكثر من المستعمرات ،حي

تشكل ما نسثته  %17.5من

مدمالي نسثة المستعمرات في الضفة الغرثية ،وثالنسثة لمحافظة ناثلس فقد كانت قثل عام 1995
تضم أكثر تدمعات استيطانية استعمارية على أراضييا ،أل قثل انفصال محافظتي طوثاس
وسلفيت عنيا ،حي

ثلغ عددها  52مستعمري من أصل  112مستعمري منتشري في أراضي الضفة

الغرثية لعام  ،11995وسنتناول مستعمرات محافظة ناثلس في مرحلة الحقة
أما ثالنسثة للثؤر االستعمارية فقد شيد العالم  1996منطالق أول الثؤر االستعمارية في
الضفة الغرثية ثدعم غير مثاشر من الحكومة السرائيلية التي دفعت المستعمرين لالستيالت على
أراضي الفلسطينيين لتشيد نواي استعمارية تيدف ملى يادي رقعة مساحة مستعمرات قائمة في
الدوار ،أو لتكوين نواي دديدي لمستعمرات م مع مقامتيا.
يعد رئيس الو رات السرائيلي أرئيل شارون صاحب فكري منشات الثؤر االستعمارية حي

دعا

المستعمرين م ار اًر وتك ار ًار لالستيالت على أراضي فلسطينية مرتفعة وقريثة من مستعمرات قائمة حتى
ال ضمن أية عملية سياسية ،هذا وقد لعثت هذه الثؤر دورها في
ال يتم تسليميا للفلسطينيين مستقث ً
صد أية انتقادات لسياسة مسرائيل االستعمارية في المناطق الفلسطينية المحتلة ،حي
1

معثيه ،محسان شريف محمد ،مرجع سابق ،س.191
10

كانت الدعوي

ل الة تلك الثؤر أو محداها في ثعض األحيان أمر كثير في وقف انتقادات دولية لسياسة مسرائيل
االستعمارية ،رغم أنه وفي نفس الوقت الذل تقوم فيه مسرائيل ثيدم ثعض الثؤر تكون هناك عملية
قائمة لنشات ثؤري دديدي في موقع آ ر ،وتكون مدعومة مادياً من و اري المالية وو اري الثنية التحتية
السرائيلية التي تساهم في تمديد الكيرثات والمات لتلك الثؤر التي أصثحت ثمماثة وثات متفش في
األراضي الفلسطينية.1
لقد تم التأكيد على ودود  217ثؤري استطيانية للفتري الواقعة ما ثين العام  1996وحتى
شير آب من العام  ،2224وتددر الشاري ملى أن هذا العدد ارتفع ليصل ملى حوالي  251ثؤري
استعمارية مو عة على كافة أنحات الضفة الغرثية حتى شير أيار من العام  ،2211وتقع معظميا
ثدوار المستعمرات األم ،وأحياناً تثعد مسافة  222متر عن المستعمري األُم ،ويدعي االحتالل أنه ال
يعترف ثيذه الثؤر رغم أنه يقوم ثحراستيا وتوفير األمن وال دمات ليا ولساكنييا الل مقامتيم أو
تنقليم (في محاولة الستغالل أكثر مساحة أرض ممكنة من الفلسطينيين) .2
يظير من الددول رقم ( )1تركي أكثر عدد للثؤر االستعمارية في محافظة ال ليل ثواقع
 42ثؤري استعمارية ،ومحافظة ناثلس ثواقع  27ثؤري استعمارية؛ ويعود السثب في تركي الثؤر في
هاتين المحافظتين ملى الطاثع الدثلي الذل تمتا ثه ،ورغثة مسرائيل في السيطري علييا من أدل
السيطري على التدمعات الفلسطينية ومفارق الطرق الرئيسة؛ لتأمين الحماية للمستعمرين من ناحية،
واحتالل أكثر قدر ممكن من األراضي من ناحية أ رى ،أما محافظة القدس فقد ثلغ عدد الثؤر
االستعمارية فييا  21ثؤري.

1

معيد أريح لألثحا

التطثيقية ،البؤر االستيطانية في الضفة الغربية ،2225 ،القدس ،تاريح ال ياري ،2211-9-9أنظر

ملى الراثط االلكتروني http:/www.poicq.org/editor/case-studies/wiew.php?recordlD=675
 2و اري الدولة الفلسطينية ،االستيطان في الضفة الغرثية ،مصدر سابق.
18

خريطة رقم ( :)81تو يع المستعمرات والثؤر االستعمارية السرائيلية في الضفة الغرثية لعام 2211
المصدر :معيد أريج لألثحا

التطثيقية ،2211 ،وحدي نظم المعلومات واالستشعار عن ثعد ،القدس ،ثتصرف

الثاح .
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 2:4:6أعداد المستعمرين في الضفة الغربية:
تشير تقديرات ال حصات الفلسطيني ملى أن عدد المستعمرين في الضفة الغريثة في نياية
العام  2229قد ثلغ  517774مستعم اًر ،مقارنة ثي  412452مستعم اًر في نياية العام  ،2227أل
ثنسثة نمو مقدارها  ،%2.56ويؤكد ذلك أن عدد المستعمرين في عام  2222كان حوالي
 254227مستعم ًار ،وهذا دليل على أن عدد المستعمرين في المستعمرات دا ل الضفة الغرثية في
ا دياد مستمر ؛ ثسثب اليدرات المت ايدي من م تلف أنحات العالم وال يادي الطثيعية ثين المستعمرين
المتدينيين الذين هم في ا دياد مستمر دا ل مستعمرات الضفة الغرثية.

1

وقد صرح "ثنيامين نتنياهو" رئيس و ارت مسرائيل في طاب له أن عدد المستعمرين في ثداية
العام  2211في الضفة الغرثية وصل ملى  622ألف مستعمر ،وذكرت مصادر الوكالة الييودية
وو اري االستيعاب السرائيلية أنه

ميادر من
ا
الل العام  2229وصل ملى مسرائيل 16222

الييود ،وهذا يعني ارتفاعاً ثنسثة  %17عما كان في العام  ،2221وثينت الوكالة أنه وصل ملى
مسرائيل الل العقد الماضي  221ألف ميادر ييودل من م تلف أنحات العالم ،وأن  %22من
هؤالت الميادرين سوف يعيشون في المستعمرات المقامة في الضفة الغرثية ،وقال رئيس الوكالة
الييودية أن األ مة االقتصادية العالمية شدعت الكمير من الييود في العالم على اليدري ملى
مسرائيل.2

1
2

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني , 2212 ،المستعمرلت اإلسرائيلية  ،2119رام اهلل ،فلسطين ،س.51
مرك ال يتونة للدراسات ,ارتفاع نسبة المهاجرين اليهود إلى "إسرائيل" خالل العام  ،2119تاريخ ال ياري ،2211-9-17

أنظر ملى الراثط االلكتروني http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1348a=11 3396
11

جدول رقم ( :)9عدد المستعمرين في مستعمرات الضفة الغربية حسب المحافظة .2119
المحافظة

عدد المستعمرين
(باأللف)

دنين

2157

طوثاس

1242

طولكرم

2121

ناثلس

11129

قلقيلية

29775

سلفيت

21424

رام اهلل والثيري

92625

أريحا واألغوار

5591

القدس

267225

ثيت لحم

57225

ال ليل

15571

المجموع

582224

المستعمرت اإلسرائيلية  ،2119رام اهلل ،فلسطين،
ا
المصدر :الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني, 2212 ،
س.52

وكذلك يالحظ أن عدد المستعمرين في الضفة الغرثية قد تضاعف أكمر من  42مري الل
السنوات  ،2221-1972وللمقارنة فقد تضاعف عدد الييود في أرض فلسطين التاري ية وثقية
األراضي المحتلة ثمقدار مرتين تقريثًا الل نفس الفتري ،وهذا يدل على اليدري الكثيري للمستعمرين
ملى الضفة الغرثية ،ثالضافة ملى يادي معدل النمو السكاني للمستعمرين المودودين دا ل
المستعمرات في الضفة الغرثية ،وقد أظيرت الحصائيات أن نسثة الوالدي الطثيعية في أوساط
المستعمرين عالية ددًا ،وأشارت الحصائيات ملى أن عدد األطفال الذين ثإمكان الم أري المستعمري
16

أن تلدهم هي أعلى من العدد الذل تلده المرأي الييودية دا ل األراضي المحتلة عام  ،41حي
ثلغت( 4.5طفل _  2.9طفل) ،وقد يصل معدل الوالدي للمرأي المتدينة المستعمري ملى  7.5طفل
لكل امرأي.1

شكل رقم ( :)5عدد المستعمرين في المستعمرات في الضفة الغرثية حسب السنة :2221-1911
المصدر :الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2229 ،المستعمرات اإلسرائيلية  ،2111رام اهلل ،فلسطين،
س22.

 6:4:6النشاط االستعماري المتزايد في الضفة الغربية:
لدأت سلطات االحتالل الل هذه الفتري ملى توسيع المستعمرات القائمة سوات من حي
السكان أو من

الل مقامة وانشات أحيات دديدي ضمن حدود المستعمرات القائمة ،حي

قامت

سلطات االحتالل ثاالستيالت على مساحات واسعة ثالقرب من المستعمرات القائمة من أدل توسيع
هذه المستعمرات واقامة أحيات دديدي فييا ،حي

كانت هذه المستعمرات عند قياميا صغيري

المساحة ،لكن مع مرور ال من توسعت هذه المستعمرات شيئاً فشيئاً على حساب األراضي
المداوري.

1

منصور ،دوني ،االستيطان اإلسرائيلي ،مرجع سابق ،س.19
11

من الحكومات السرائيلية المتعاقثة قد شدعت ثنات وتوسيع المستعمرات التي أنشئت
وتوسعت على حساب األراضي الفلسطينية التي تم مصادرتيا ثذرائع وحدج م تلفة ،فقد تثين أن
المستعمرات ما ثين الفتري  1996و 2227قد توسعت ثما نسثته  ،%15ففي الفتري الممتدي ما ثين
األعوام  1916و ،2222استطاعت مسرائيل أن ت يد من مساحة المستعمرات في محافظات الضفة
الغرثية ثنسثة قدرها  ،%42وكان التوسع األكثر والملحوظ في محافظة ثيت لحم حي

شكلت

المستعمرات في المحافظة ما مساحته  7227دونما في العام  ،1996ثينما اتسعت رقعة هذه
المساحة لتصثح  14211دونماً في العام  2221أل ث يادي مقدارها  7274دونماً وثنسثة مئوية
مقدارها  ،%124فيما تثعتيا محافظات ناثلس وال ليل وطوثاس والقدس من حي
حي

نسثة ال يادي،

شيدت توسعاً استعمارياً ثنسثة  %52 ،%62 ،%67 ،%74على التوالي.1

شكل رقم ( :)2نسثة التوسع في مساحة المستعمرات الصييونية في الفتري ما ثين األعوام  1996و.2222

أما الفتري الواقعة ما ثين األعوام  2222و ،2227فقد شيدت المستعمرات المقامة على
األراضي الفلسطينية توسعاً ثنسثة  ،%21وأ ذت هذه التوسعات طاثعاً دديداً؛ مذ ساهم ددار
الع ل العنصرل في الضفة الغرثية في ع ل وضم الم يد من األراضي الفلسطينية لصالح
1

مرك ال يتونة للدراسات ،التوسعات اإلسرائيلية فيي الضيفة الغربيية فيي الفتيرة ميا بيين  8992و ،2112تياريخ ال يياري -2

 ،2211-12القدس ،أنظر الراثط اللكتروني http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=13&a=76900
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المستعمرات السرائيلية ،وافساح المدال أمام تنفيذ م ططات توسعية مستقثلية األمر الذل قد
يضاعف من رقعة العديد من المستعمرات السرائيلية ،منيا( :مستعمري اشكولوت دنوب ال ليل)،
كما ساهمت االعتداتات التي يقوم ثيا المستعمرون القاطنون في المستعمرات السرائيلية القريثة من
القرى الفلسطينية على مصادري الم يد من األراضي ،ومنع أصحاثيا من الوصول ملييا ،ووضع
األسالك الشائكة علييا ،و راعتيا ثاألشدار المممري ،في طوي من شأنيا أن تع

ودودهم غير

الشرعي في هذه المستعمرات ،وكانت محافظة طوثاس قد شيدت التوسع األكثر لمساحة
المستعمرات السرائيلية الداممة على أراضييا ،كون هذه األراضي واقعة من منطقة تصنفيا مسرائيل
ثمنطقة عسكرية مغلقة ،حي

يمنع الثنات أو االستصالح أو االست دام الفلسطيني ليا ،وثلغت نسثة

التوسع في محافظة طوثاس  ،%127تثعتيا ،محافظات ناثلس ( ،)%122وطولكرم ()%77
ودنين (.1)%76

الشكل رقم ( :)2نسثة ال يادي في مساحة المستعمرات الصييونية في الفتري الواقعة ما ثين  2222و.2227

1

مرك ال يتونة للدراسات ،التوسعات اإلسرائيلية في الضفة الغربية في الفترة ما بين  8992و ،2112مردع ساثق.
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 5:6التوزيع الجغرافي للمستعمرات اإلسرائيلية في محافظة نابلس:
لقد تعرضت محافظة ناثلس شأنيا شأن المناطق الفلسطينية األ رى ،ملى هدمة استطيانية
استعمارية توسعية ،فصودرت عشرات آالف الدونمات من األرض ،وقطعت أوصال المناطق
الفلسطينية ،ثحي

ترك ت معظم المستعمرات في محافظة ناثلس على السفوح الدثلية ،فحاصرت

هذه المستعمرات المدن والقرى الفلسطينية ،ومنعت تطورها وغيرت طثيعتيا ،ونيثت يراتيا ،وقد
ثلغت مساحة المستعمرات السرائيلية الداممة على أراضي محافظة ناثلس حوالي  22.9كم ،2أل
ما يعادل  %2.1من المساحة الكلية لمحافظة ناثلس ،وفيما يلي عرض للمستعمرات القائمة على
أراضي محافظة ناثلس:
 8:5:6مستعمرات الطوق حول مدينة نابلس:
من هناك مدموعة من المستعمرات قد أُقيمت على شكل دائري ي يد نصف قطرها عن 15كم
ثدتا من مستعمري شافي شمرون الواقعة شمالي ثلدي دير شرف وصوالً ملى
في محيط مدينة ناثلسً ،
معسكر الديش المقام على قمة دثل عيثال ،مم ملى مستعمري ألون موريه ملى الشمال الشرقي من

المدينة ،فمستعمري ميتمار دنوب شرقي المدينة ،أما ملى الدنوب من مدينة ناثلس فيودد ضمن هذا
الطوق مستعمري ث ار ا التي تودد ثالقرب من قمة دثل در يم وأراضي كفر قليل وثورين وعراق
ثورين ،وآ ر مستعمري ضمن مستعمرات الطوق حول مدينة ناثلس هي مستعمري يتسيار الواقعة
دنوب المدينة على األراضي ثين حواري وثورين.1
 -1مستعمرة براخا:
أُقيمت هذه المستعمري في عام  1912ملى الدنوب من مدينة ناثلس ،وتتثع هذه المستعمري

لحركة غوش ممونيم ،2وقد أُقيمت هذه المستعمري في الثداية كنقطة عسكرية (ناحال) عام 1912
وثعد ذلك تحولت ملى مستعمري دائمة عام  ،1912تقع هذه المستعمري على أد ات من دثل در يم

وثالتحديد على أراضي قرى كفر قليل وثورين وعراق ثورين على ثعد 15كم من مستعمري أريئيل
1
2

المصرل ،محمد أحمد ,مرجع سابق ،س.11-12
عايد ،الد ,2224،الوجود االستيطاني في االراضي المحتلة (إسرائيل :دليل عام  ،)2114مؤسسة الدراسات الفلسطينية،

ط ،1ثيروت ،س.616
22

(حي

تعد أريئيل كثرى مستعمرات الضفة الغرثية) ،وي طط ليا أن تتحول ملى مدينة تضم في

مرحلتيا الولى  222وحدي سكنية ،وم طط ليا أن تستوعب ( )15ألف مستعمر ،1وترتفع 172
متر عن مستوى سطج الثحر.2

وقد استمدت هذه المستعمري تسميتيا من ثركة دثل در يم ،ذل االعتثارات الدينية لدى
الطائفة السامرية ،ثحي

ي عمون أن الثركة على دثل در يم واللعنة على دثل عيثال ،فتم مقامة

مستعمري ث ار ا على دثل در يم طلثاً للثركة ،ومعظم األراضي المصادري تقع ضمن األحواض
الطثيعية من أراضي ثورين وكفر قليل وعراق ثورين المسدلة حسب قيود دائري مالية ناثلس ،وتعود
ملكيتيا ملى العائالت العرثية في تلك القرى ولدى أصحاثيا األوراق المثوتية التي تمثت ملكيتيم ليا،
وهي ليست أراضي حكومية أو أراضي متروكة كما تدعي ثعض الديات االستعمارية االستيطانية،
وهذه األراضي تقع ضمن األحواض  ،22 ،15 ،12 ،1 ،5من أراضي ثورين.3
ومعظم أثنيتيا فيالت دائمة مضافة ملى األثنية المؤقتة ،4أ3قيمت مستعمري ث ار ا عام 1912
وكان عدد سكانيا  55مستعم اًر تقريثاً ،وأصثح عدد سكانيا في عام  1992حوالي  95مستعم ًار،
وفي عام  1992أصثحوا  125مستعم ًار ،مم أصثح في عام  1991حوالي  616مستعم ًار ،5وفي
عام  2222وصل ملى  795مستعم اًر ،أما في عام  2212فقد وصل عدد سكانيا ملى حوالي
 1691مستعم اًر.6
ثدأت هذه المستعمري كغيرها ثؤري ونواي استيطانية استعمارية صغيري ،مم أ ذت ثاالتساع
شيئاً فشيئاً ،حي

أُعد للمستعمري م طط هيكلي يضم أراض تسيطر علييا المستعمري ومساحتيا

 262دونما ،وتعد هذه المساحة أقل ثكمير من تلك المساحة التي تم مصادرتيا أو وضع اليد علييا
1

أثو صثيح ،عمران ،1992 ،دليل المستوطنات اإلسرائيلية في االراضي العربية المحتلة ، ،ط ،1دار الديل للنشر

والدراسات واألثحا

الفلسطينية ،عمان ،س.49

2

التفكدي ،ليل ،1994 ،المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية ،دمعية الدراسات العرثية ،القدس ،س.69

3

غلمي ،محمد عودي :مردع ساثق ،س.192

4
5

مغثارية ،مسعود ،1914 ،حركة غوش ايمونيم بين النظرية والتطبيق ،دمعية الدراسات العرثية ،القدس ،س.224
غلمي ،محمد عوده ،مرجع سابق ،س.192

6

مرك المعلومات السرائيلي لحقوق النسان (ثتسيلم) ،2212 ،ثاالعتماد على تقارير االحصات السنوية لسرائيل من الدائري

المرك ية لإلحصات.

27

ألغراض االستعمار ،1وحتى اآلن فإن هناك نشاط استعمارل لمصادري الم يد من األراضي
والسيطري علييا وضميا ملى المستعمري ،والدليل على النشاط التوسعي هو ا دياد مساحة المستعمري
لتصل ملى  621دونما من األراضي المصادري  ،2ثالضافة ملى مقامة مستعمري دديدي دا ل
مستعمري ث ار ا على ثعد كيلومتر واحد منيا تحت مسم "ث ار ا ب" ،ثحي

سيطرت على دثال دنوب

مدينة ناثلس وعلى مرتفعات دثل در يم االستراتيدي المطل مثاشري على مدينة ناثلس ،وهذه
الطاللة أصثحت تحت قثضة المستعمرين.
 -2مستعمرة يتسهار:
أ3قيمت كنقطة عسكرية (ناحال) ثتاريخ  1912/1/1وثتاريخ  1912/12/5فقد تقرر تحويليا
ملى مستعمري دائمة ،وتحولت ملى مستعمري دائمة ثتاريخ  ،1914/7/22تقع على ثعد 1كم دنوب
غرب ناثلس في الطرف الدنوثي لدثل در يم وعلى الطريق الرئيس الواصل ثين ناثلس ورام اهلل
والقدس ،وترتفع  122متر عن مستوى سطح الثحر ،3وأ3قيمت هذه المستعمري على أراضي
الم ارعين الفلسطينيين في قرى ثورين وعصيري القثلية كنواي استعمارية صغيري على التالل التاثعة
لتلك القرى ،ومن مم أ ذت ثالتوسع لتصادر عشرات الدونمات ال راعية من قرى (ثورين ،وعصيري
القثلية ،وعوريف ،ومادما ،وحواري) حي

ثلغ مسطح الثنات في المستعمري حتى عام  2225نحو

 269دونماً ،4والمساحة الدمالية لألراضي المصادري للمستعمري نحو  1662دونماً.5
ثنات على الم طط الييكلي رقم  ،61/1وهذه األراضي المصادري التي تم
أقيمت المستعمري ً

االستيالت علييا ،تعود ملكيتيا ألصحاثيا الفلسطينيين ،وتقع ضمن الحوض الطثيعي رقم  1على
أد ات من قطع المرج ثدثل الندى من أراضي ثورين ،وحوض رقم  4على أد ات من أراضي المرج
1

غلمي ،محمد عودي  ،مرجع سابق،س-192س.191

2

حركة السالم اآلن السرائيلية ,2226 ،تجد مخالفة "بناء المستوطنات على أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة ,طاقم

3

أثو صثيح ،عمران ،مرجع سابق ،س.122

متابعة المستوطنات ،القدس ،س ،17س.27
4

مرك أثحا

االراضي ,2227 ،مستعمرة يتسهار كابوس دائم يحاصر الفلسطينيين ،القدس ،تاريخ ال ياري -12-22

 ،2211أنظر ملى الراثط االلكتروني http://www.poica.org/editor/case studies/view.php?recordID=1094
5

حركة السالم اآلن ،مرجع سابق ،س ،17س.27
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من أراضي مادما ،وحوض رقم  1على أد ات من أراضي سلمان الفارسي التاثعة ألراضي عصيري
القثلية ،وحوض رقم  2من أراضي ليل سالم المير من أراضي قرية عوريف ،1حي

يودد في

المكان الذل أقيمت على أراضيه المستعمري مقام القائد المسلم سلمان الفارسي والدثل المحيط ُعرف
ثدثل سلمان الفارسي نسثة له.
معظم أثنيتيا من الفيالت الدائمة ،وتحتول على العديد من المرافق العامة والمثاني
والساحات والطرقات والمدارس ،وقد شرع مستعمرو يتسيار منذ ثداية العام  2227ثإدرات سلسلة
طوات من أدل دلب عدد مضافي من المستعمرين ملى المستعمري ،وذلك عن طريق وضع عدد
من الكرفانات المتنقلة على أراضي قرية عصيري القثلية الشرقية ،حي

تثعد الكرفانات مسافة

كيلومتر واحد تقريثًا عن مسطح الثنات الحالي للمستعمري ثيدف توسيعيا ،كما قام مستعمرو يتسيار
ثشق طريق دا لي ثيدف التأسيس لثنية تحتية تميد لتطوير وترسيخ قواعدها في المنطقة ،وهذا
الطريق ال يثعد سوى مسافة كيلومتر واحد عن ثيوت المواطنين في قرية عصيري القثلية ،وتضم
المستعمري مدرسة لتعليم التوراي وسكن للطلثة وحضانة أطفال ،2ومن وقت ملى آ ر يدرل
المستعمرون في المستعمري عمليات توسعة على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين من أدل
مصادري أكثر قدر ممكن من األرض وضميا للنشاط االستعمارل ،ففي العام  1991ثلغ عدد
وحداتيا السكنية  12وحدي سكنية.3
وثدأت المستعمري في عام  1912ثعدد من المستعمرين يثلغ  64مستعم ًار وثلغ عدد سكانيا
في عام  1992حوالي  165مستعم اًر ،وفي عام  1991ثلغ عددهم  291مستعم اًر ،4فيما ثلغ
عددهم في عام  2224نحو  524مستعم ًار ،ينتمي  %92منيم ملى تيار المتدينيين المتطرفين

1

اللدنة الوطنية لموادية االستيطان (هيئة الشمال) ،1999 ،التقرير السنوي الخاص عن االعتداءات االستيطانية

اإلسرائيلية في فلسطين ،ناثلس ،س.221
2
3

مرك أثحا

االراضي ,2227 ،مستعمرة يتسهار كابوس دائم يحاصر الفلسطينيين ،مردع ساثق.

أثو صثيح ،عمران ،مردع ساثق ،س.122

 4غلمي ،محمد عوده ،مردع ساثق ،س.191
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وتحديداً ملى دماعة ما تسمى (أمنات الييكل)  ،1أما في عام  2212فقد ثلغ عددهم حوالي 912
مستعم اًر.2
وسعت سلطات االحتالل لرثط مستعمري يتسيار مع المستعمرات األ رى المودودي في
المنطقة وذلك لتع ي

المستعمرات في الموقع ،وتسييل حركة تنقل المستعمرين وتسييل تقديم

ال دمات ليم ،وفي سثيل ذلك قامت سلطات االحتالل ثشق طريق التفافي يرثط مستعمري يتسيار
من الدية الشمالية ثالطريق االلتفافي رقم ( )62المؤدل ملى مستعمري شافي شمرون شمالي
محافظة ناثلس ،ويرثطيا مع مستعمري ميتمار في الدنوب الشرقي مرو اًر ثمعكسر حواري االحتاللي
على شارع القدس -ناثلس ،ثدأ العمل ثيذا المشروع في عام  1992وأنتيى في أيار من العام
 ،1991وفي طوي ميمة و طيري لصالح التوسع االستعمارل في المنطقة القريثة من المستعمري،
اعتثر دثل سلمان الفارسي القريب من المستعمري محمية طثيعية لصالح النشاط االستعمارل
التوسعي الذل يمنع الفلسطنيين من التصرف ثأرضيم التي تقدر ثعشرات الدونمات ال راعية
وتحويليا ملى محمية تاثعة للمستعمري وثالتالي ت ضع لقوانين المستعمري.3
 -2مستعمرة شافي شمرون:
أ3نشئت في تشرين ماني عام  1977ضمن كتلة مستعمرات شومرون في منطقة ناثلس على
أحد معسكرت الديش األردني قثل عام  ،1967على ثعد  15كم شمال غرب مدينة ناثلس ،على
أراضي قرية دير شرف ،وفي عام  1971تحولت ملى مستعمري دائمة ،4يذكر أن هذه المستعمري
تأسست في الثداية عام  1975في محطة سكة الحديد (المسعودية) على أراضي سثسطية ،وثعد
ذلك انتقلت ملى موقعيا الحالي عند مفترق الطرق المؤدل ملى دنين -طولكرم (دير شرف) ،حي

1

مرك أثحا

االراضي ,2227 ،مستعمرة يتسهار كابوس دائم يحاصر الفلسطينيين ،مرجع سابق.

2

مرك المعلومات السرائيلي لحقوق النسان (ثتسيلم) ،االحصات السنول لسرائيل ،مرجع سابق.

4

أثو صثيح ،عمران ،مرجع سابق ،س.12
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متر عن مستوى سطح الثحر ،وتعود أهمية المستعمري التاري ية في نظر
تقع على ارتفاع  262ا
دماعات غوش ممونيم ملى أنيا على مقرثة من رائب (سثسطية) التاري ية عند الييود.1
ثدأت هذه المستعمري ثمساحة  122دونم ،مم أ ذت ثعد ذلك ثالتوسع وثالتطور مع ال من
لتصادر اليوم ما مساحته  974دونماً من الحوض رقم  19والحوض رقم  6من أراضي المواطنين
الفلسطينيين في قرية دير شرف ،والحوض رقم  4من أراضي المواطنين في قرية سثسطية ،حي
يشار ملى أنه في عام  2225شرعت سلطات االحتالل ثإقامة ما أسمته ثسياج وددار أمني يحيط
ثمستعمري "شافي شمرون" مما أدى ملى االستيالت على مئات الدونمات ال راعية لصالح مقامة ذلك
السياج تحت ودا ل موقع السياج على حساب المواطنين في قريتي دير شرف وسثسطية ،وفي
الوقت نفسه قامت ثثنات ددار اسمنتي حول المستعمري على امتداد الشارع الرئيسي ،وثارتفاع مالمة
أمتار ،ثالضافة ملى مقامة نقطة (حاد ) عسكرية ماثتة ،ومنعت قوات االحتالل الفلسطينيين
المرور عثر الشارع الرئيسي الذل يرثط دنين -ناثلس لعدي سنوات ،مما اضطر المركثات
الفلسطينية ملى عثور األودية للوصول ملى ناثلس.2
معظم أثنيتيا من الثيوت الدائمة ،وقد ا دادت وحداتيا السكنية من  52وحدي سكنية عام
 1914ملى حوالي  125وحدي سكنية في أوا ر عام  ،1991وقد ارتفع عدد سكانيا من 142
مستعم اًر عام  1971ملى  222مستعم اًر عام  1915ملى  252مستعم اًر في عام  1916ملى 452
مستعمر في عام  ،1991أما في الوقت الحالي فإن عددهم يقدر ثحوالي  611مستعم اًر ،وي طط
ليا أن تستوعب  222عائلة. 3
وفي ثداية تأسيس هذه المستعمري كان معظم مستعمرييا يعملون في األراضي المحتلة عام
 1941في الني ار ،وفي الليل يعودون ملى المستعمري للمثيت فييا ،لكن ثعد ذلك ثدأت سلطات
االحتالل ثثنات قاعدي اقتصادية للمستعمري ،من أدل توفير أعمال للمستعمرين في دا ليا ،فأقامت
1

التفكدي ،ليل :مرجع سابق ،س.77

2

مرك أثحا

3

أثو صثيح ،عمران ،مرجع سابق ،س.12

األراضي ,2229 ،التهام المزيد من االراضي الفلسطينية لشق طريق استيطاني جديد في قرية دير شرف،

تاريخ ال ياري  ،2211-12-22أنظر الراثط
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مصنعين لألدوات االلكترونية في عام  ،1912أحدهما مشروع الست دام الحاسثات اللكترونية
ألغراض التعليم واآل ر للحاسثات اللكترونية ألغراض التداري ،كما يودد ثيا مندري ض مة ،كل
ذلك في مطار قرار حكومة االحتالل الرامي ملى تع ي المستعمرات القائمة.1
 -4مستعمرة ألون موريه:
أ3قيمت ثصوري غير رسمية دا ل معسكر لديش االحتالل في أوا ر عام  1971وذلك
ثترك  25عائلة من حركة غوش ممونيم دنوب شرق ناثلس ،وفي  1979/11/11قررت حكومة
االحتالل وثعد مقاومة فلسطينية وعالمية واسعة نقل المستعمري ملى منطقة الدثل الكثير أو دثل
الشيخ ثالل ملى الشرق من ناثلس قرب قرية دير الحطب ،وفي  1979/12/9شرع في العمل
ثإقامة المستعمري رسمياً في موقعيا الدديد على الدثل الكثير ،وتقع المستعمري على أراضي قرى
دير الحطب وسالم وع موط على ثعد12كم دنوب شرق ناثلس .2وترتفع المستعمري عن مستوى
سطح الثحر حوالي  662متر ،وثتاريخ  ،1992/2/4ثدأ العمل في توسيع المستعمري على مساحة
متر– كيلومتر واحد شرقي المستعمري
 2222دونما وذلك ثتمييد التلة التي تقع على مسافة  122ا
حي

يثنى فييا  122من الً م دوداً الستيعاب  242أسري.3
وحسب ودية نظر سلطات االحتالل فإن المستعمري أقيمت على أراضي دولة غير

مملوكة ،وحسب الم طط الييكلي رقم  17/4المعد ليذه المستعمري فيي سوف تسيطر على 6526
دونما ،ووضعت م ططات لتوسيع المستعمري واقامة مال

أحيات سكنية متثاعدي عن ثعضيا،

سميت حي (تلة الثركة) وحي (رامي حثه) وحي (دعفات أورنيم) وييدف ذلك ملى السيطري على
دميع أراضي الدثل الكثير ،مما تحت ذرائع أراضي دولة ،أو تحت اسم محمية الدثل الكثير
الطثيعية ،ويضم الدثل الكثير مقاما دينيا مسالميا يدعى مقام الشيخ ثالل وهو تحت مشراف
األوقاف السالمية التي تمتلك األراضي المحيطة ثه حي
1

الدعفرل ،وليد ،المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية في االراضي المحتلة  ،8911-8922مؤسسة الدراسات الفلسطينية،

ط ،1ثيروت ،س.47
2
3

احتلتيا المستعمري ومنعت الفلسطينيين

أثو صثيح ،عمران ،مرجع سابق ،س.21

التفكدي ،ليل :مرجع سابق ،س ،67س.61
26

من التصرف ثيا ،وتشمل األراضي المصادري األحواض رقم  5و 1و 12من أراضي قرية دير
الحطب ،والحوض رقم  6وأد ات من الحوض رقم  5من أراضي قرية ع موط والحوض رقم 12
من أراضي قرية سالم المداوري.1
أ3قيمت المستعمري في الثداية على مساحة  522دونما من األراضي المصادري من قريتي
ع موط ودير الحطب ،مم أ ذت ثعد ذلك ثالتوسع ثاستمرار على حساب األراضي المداوري ليثلغ
مساحتيا حولي  2192دونماً ،وهي مقامة ثمسطح ثنات  1214دونماً ،2و طط للمستعمري أن تضم
في مرحلتيا األولى  1222وحدي سكنية ،وحتى كانون أول عام  1991لم يكن في المستعمري سوى
 127وحدات قائمة ،و 4222وحدي قيد الت طيط ،ومعظم أثنيتيا من الفيالت الدائمة والماثتة وعدد
كثير من الكرفانات المتنقلة ،وم طط ليا أن تصثح مدينة ييودية تستوعب  62ألف مستعم اًر ،3
وقد ثلغ عدد سكانيا في ثداية نشأتيا حوالي  55مستعم اًر تاثعين لحركة غوش ممونيم ،وفي عام
 1992أصثح عدد سكانيا  542مستعم ًار ،وفي عام  1991ثلغ عددهم  1222مستعم اًر ،4وفي
عام  2222ثلغ عددهم  1122مستعم اًر ،أما عددهم حالياً فقد ثلغ تقريثاً حوالي  1447مستعم اًر.5
وثر

الف ثين حركة غوش ممونيم وو ير ال راعة شارون في ذلك الوقت ،حول اسم

المستعمري النيائية ،فقد اقترح شارون اسم "كريات ش يم" ثينما أصرت حركة غوش ممونيم على اسم
ألون موريه ،وفي أيلول (سثتمثر) عام  ،1912أقام المستعمرون كنيساً وروضة أطفال ودار
حضانة ،ومدرسة محلية ،وعيادي طثية وسوقاً تدارياً ،6فديا

التعليم وال دمات العامة في

المستعمري متطوري دداً فيناك حضانات األطفال من سن  2أشير وحتى  2سنوات ثالضافة ملى
رياض أطفال من سن  5-4سنوات ،وكذلك هناك مدارس حكومية دينية حتى الصف السادس
وهناك مدرسة التوراي

والتكنولوديا للطالب المانويين ،وهناك مؤسستان تعليميتان تعمالن في

 1غلمي ،محمد عوده ،مرجع سابق ،س.194
2

حركة السالم اآلن السرائيلية ،مرجع سابق ،س ،17س.27

3
4

أثو صثيح ،عمران ،مرجع سابق ،س.21

غلمي ،محمد عوده ،مرجع سابق ،س.195

5

مرك المعلومات السرائيلي لحقوق النسان (ثتسليم) ،االحصات السنول لسرائيل ،مردع ساثق.

6

الدعفرل ،وليد ،مرجع سابق ،س.15
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المستعمري ،وهما :مدرسة تأهيل المعلمين والحا اميين ومعيد "ملكات هسدية" الذل يعمل من أدل
تعميق االرتثاط التاري ي الديني مع األرض والقيم.1
وتعد مستعمري ألون موريه من المستعمرات الصناعية المودودي في محافظة ناثلس ،ففي
آب (أغسطس) من العام  1912ثدأت السلطات االحتاللية مقامة منطقة صناعية تاثعة للمستعمري،
حي

تضم العديد من المصانع كمصنع الطنادر ،ومصنع الصفائح المعدنية التي تست دم في

تصفيح الدثاثات ،ومصنع لقطع الغيار العسكرية ،ومصنع لألواني المعدنية ،ومصنع لنتاج
المثيدات الحشرية ،ومصنع الكتروني ومرك لثرامج الحاسوب ،ومصنع للنسيج ومصنع لألدوات
الكيرثائية.2
عالوي على ما تقدم ،أقدمت سلطات االحتالل في سنة  ،1996ثشق شارع استعمارل
التفافي ثعرض حوالي  22متر ليصل ملى مستعمري ألون موريه ويحيط ثالمنطقة السكنية لقرى
وثلدات سالم ودير الحطب وع موط حي

يطوقيا من الدنوب والشرق والشمال ،مما يع ل معظم

أراضييا شرقي هذا الطريق االلتفافي الذل أصثح يشكل ط اًر محدقاً على أهالي تلك القرى ،حي
ع ل مساحات تقدر ثحوالي  222دونما من األراضي ال راعية ومنع أصحاب األغنام من الرعي
في المنطقة ،أو من العناية ثأرضيم وم روعاتيم وأشدارهم وقطف ال يتون في موسمه ،ويشار ملى
أنه في كل عام يواده أهالي تلك القرى مشاكل من المستعمرين القاطنين في مستعمري ألون موريه
كت ويفيم وطردهم من أراضييم ،ثالضافة ملى سرقة ممار ال يتون ومصادري األغنام.3
وكذلك قامت مدموعة من مستعمرل مستعمري ألون موريه في منتصف عام  1997ثإقامة
ثؤري استعمارية دديدي على أراضي قرية سالم شرقي المستعمري ،وتتكون هذه الثؤري من :كرفانات
وثركس أغنام و انات مياه ومولّد كيرثائي وثرج مراقثة عسكرل ،حي
1
2
3

استولى المستعمرون على

دراسات مسرائيلية ،1917 ،من داخل المستوطنات ،مرك القدس لألثحا  ،القدس ،س ،12س.64
أثو صثيح ،عمران ،مردع ساثق ،س.29
مرك أثحا

اإلسرائيلية

األراضي ،2229 ،مصادرة نبع ماء في قرية دير شرف ومستعمرو ألون موريه يرفضون قرار المحكمة

العليا،

تاريخ

ال ياري

،2211-12-22
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22

أنظر

الى

الراثط

االلكتروني

 122دونم مضافية ،وقد أدى مقامة هذه الثؤري ملى ع ل حوالي  2222دونماً من أراضي سالم
ووقوعيا ثين المستعمري والثؤري االستعمارية %72 ،منيا أراضي راعية ت رع ثالقمح والشعير،
و %22منيا أراضي مشدري ثال يتون المممر القديم.1
 -5مستعمرة إيتمار:
أُنشئت هذه المستعمري في عام  1914دنوثي مدينة ناثلس على أراضي وثلدات روديب
وعورتا وثيت فوريك ويانون ،وهذه المستعمري تاثعة لحركة غوش ممونيم ،2وهي تقع على ارتفاع
متر عن مستوى سطح الثحر ،أثنيتيا من الفيالت الدائمة ثالضافة ملى عدد من الكرفانات
 662ا
المتنقلة ،ويدرل كل فتري توسعة ليذه المستعمري على حساب األراضي المداوري ،وقد تم رثط هذه
المستعمري ثالمستعمرات المحيطة ثيا (يتسيار ،ث ار ا ،ألون موريه ،شافي شمرون) ثطرق التفافية
وتحيط ثيا عدي ثؤر استعمارية.3
وقد أُقيمت المستعمري على أيدل طالب معيد "مئير" في القدس ،وأطلق علييا في الثداية
اسم "تل حاييم" كإشاري الستئناف ما يسمى ثالحياي الييودية في الموقع الذل يعتثرونه رم اً دينياً
وعقائدياً ليم ،وله ارتثاطات م عومة ثي "العي ر ايتمار ثنحاس" والسثعين شي ا حسب التاريخ
وحول اسميا من تل حاييم ملى ميتمار ،وحدمت عملية
الييودل ،وثعد ذلك ثدأت المستعمري ثالتوسع ّ
التوسع ثثطت وصمت شديدين حتى تمددت مساحة الثنات فييا ملى عدي أضعاف منذ مقامتيا وحتى

اآلن ،فقد ثلغ مسطح الثنات عام  2227حوالي  252دونماً ،أما مساحة المستعمري اآلن فتثلغ
 4712دونماً ،4وهناك الكمير من األراضي الميدوري كونيا قريثة من المستعمري ،حي

ال يستطيع

أحد من الفلسطينيين الوصول ملييا شية على أرواحيم من ثطش المستعمرين هناك ،مما يعني من
الناحية العملية ودود أكمر من  2522دونم أراضي ميدوري تحيط ثالمستعمري ،يمنع الفلسطينيين
1

مرك أثحا

2

عايد ،الد ،مرجع سابق ،س.615

األراضي ،2229 ،مصادرة نبع ماء في قرية دير شرف ومستعمرو ألون موريه يرفضون قرار المحكمة

اإلسرائيلية العليا ،مرجع سابق.
3
4

التفكدي ،ليل ،مرجع سابق ،س.61
حركة السالم اآلن ،مرجع سابق ،س.27
29

من مدرد التوادد ثيا تحت أل سثب كان ثحدة حماية أمن المستعمرين ،وهذه األراضي تعود
ملكيتيا لعشرات األُسر والم ارعين في قرى عورتا وثيت فوريك وروديب ويانون .وهي معروفة
ثأسمات (العرما ،شعب الورد ،كتف أثو ع ا ،كرما ،السفح الشمالي) .1
أُقيمت المستعمري على أراضي تشمل األحواض الطثيعية رقم  1و 2و 2و 4ود ت من
حوض رقم  5من أراضي قرية عورتا ،وهذه األحواض ليا عدي أسمات منيا :لة العدس وحوض
الكول وعين ثير رشيد والمعلقة وغيرها ،وتشمل كذلك الحوض رقم  9من أراضي قرية روحيب،
والحوض رقم  2و 5و 7من أراضي قرية يانون ،وصودر من أراضي قرية ثيت فوريك أد ات من
األحواض المسماه الشيخ محمد ،و لة أثو عثد اهلل والددوع ،وسيطرت مستعمري ميتمار على مسة
تالل ،تمتد من أراضي روديب حتى أراضي يانون شرقاً ،التي تثعد عن المستعمري األُم حوالي
5كم ،ورثطت هذه الثور االستعمارية مع ثعضيا ثطريق لكي يرثط ميتمار مع مستعمري ديتيت
المقامة على أراضي قرية عقرثا الواقعة ثالقرب من الغور.2
قدر عدد المستعمرين في ميتمار عام  1991ثحوالي  429مستعم اًر  ،3وقد ا داد هذا العدد
ليصل ملى  1121مستعم اًر في العام  ،4 2212ويذكر أن االحتالل السرائيلي أصدر

الل

السنوات األ يري الماضية عدي م طارات عسك رية تضم وضع اليد على العديد من األراضي ثيدف
مقامة أثراج مراقثة عسكرية ت دم المستعمري ،ومصادري مئات الدونمات ثيدف مقامة سياج عا ل
يحتول على شثكات منذار في محيط المستعمري ،وعلى الرغم من هذا كله ال يتردد المستعمرون عن
احتالل الدثال المحيطة ثالمستعمري وتحويليا ملى ثؤر استعمارية.5

 1مركي أثحيا

األ ارضييي ،2211 ،مسيتعمرة إيتمييار حيييث ييزرع الييدمار والخيراب ،تياريخ ال ييياري  ،2211-12-22انظير ملييى

الراثط االلكتروني http://www.poica.org/editor/case-studies/view.php?recordID=3030
2

غلمي ،محمد عودي ،مرجع سابق ،س.192 ،192

3

نفس المردع ،س.197

5

معيد الدراسات التطثيقية أريج ،وحدي نظم المعلومات الدغرافية  ،GISالقدس.
92

4

مرك المعلومات السرائيلي لحقوق النسان (ثتسيلم) ،االحصات السنول لسرائيل ،مرجع سابق.

يالحظ من الل ما ذكر ،ملى أن مستعمرات الطوق حول مدينة ناثلس أقامتيا حركة
غوش ممونيم السرائيلية ،وأنشأتيا ثالقرب من التدمعات السكانية الفلسطينية لت ترق الكمافة
السكانية الفلسطينية ،ويالحظ ملى أن هذه المستعمرات تسيطر على المرتفعات الدثلية المحيطة
ثمدينة ناثلس ،وثالتالي فيي تقع على مناطق استراتيدية ميمة وتسيطر على المنطقة دميعيا،
وتتصل هذه المستعمرات فيما ثينيا عثر طرق وشوارع التفافية ترثطيا ثثعضيا لتشكل قثضة
حديدية حول ناثلس ،وهذه المستعمرات قريثة من ثعضيا وترثطيا مصالح مشتركة ممل المدارس
المشتركة ،وترثط هذه المستعمرات ثشثكة ال دمات السرائيلية ،فيي مرتثطة ثشثكة المياه والكيرثات
السرائيلية ،وهذه الشثكة ت ترق األراضي الفلسطينية وتصادر عشرات الدونمات من األراضي
الم روعة ثأشدار ال يتون ،ويالحظ كذلك ودود الكمير من الوحدات السكنية الفارغة ال الية من
السكان ،كل ذلك من أدل السيطري على الم يد من األراضي الفلسطينية.
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خريطة رقم ( : )88مستعمرات الطوق السرائيلية المحيطة ثناثلس
المصدر:معداد الثاح

ثاال عتماد على ثيانات ومعلومات من المرك الدغرافي الفلسطيني.2211 ،
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 2:5:6مستعمرات المحور الشرقي لمحافظة نابلس المطلة على غور األردن:
وهي على النحو التالي:
 -1مستعمرة جيتيت:
وعرفت ثاسم تل طال ثتاريخ
أٌقيمت هذه المستعمري في الثداية كنقطة عسكرية (ناحال) ُ
 ،1972/1/24وفي كانون أول عام  1975تحولت ملى مستعمري دائمة ،وتقع على السفوح الشرقية
لدثال ناثلس على أراضي قرى وثلدات عقرثة ومددل ثني فاضل و رثة الطويل ،1وتعد ديتيت من
متر عن مستوى سطح الثحر ،وتشكل هذه المستعمري
المستعمرات ال راعية ،وتقع على ارتفاع  227اً
ال راعية د تاً ميماً من مستعمرات ال ط الماني ،حي

تقع ضمن المستعمرات األمنية المشرفة على

غور األردن ،وي طط ليا أن تكون مرك اً استعمارياً ميماً ثعد أن يتم رثطيا ثالطريق المؤدل ليا
من مستعمري ميتمار ،لرثطيا ثالمستعمرات األ رى.2
قامت المستعمري في الثداية على د ت من أراض مصادري منذ عام  ،1961وتثلغ مساحتيا
 222دونم ،مم أ ذت ثعد ذلك ثالتوسع على حساب أراضي القرى المحيطة (عقرثة ،مددل ثني
فاضل،

رثة الطويل) ،وقد لدأت سلطات االحتالل ملى اتثاع أسلوب المراحل في مصادري

األراضي ،مذ منيا أغلقت سنة  1961مساحة واسعة ثحدة التدريب العسكرل ،وحذرت األهالي من
د ول أراضييم ،وفي سنة  ،1969وسعت سلطات االحتالل مساحة االراضي المغلقة ،مال أن
الم ارعين العرب استمروا في الد ول ملى أراضييم ،وفي ح يران عام  ،1972قامت طائرات
االحتالل ثرش الم روعات ثالسموم ،وقد ادعت ثأن الغرض من ذلك هو ايداد منطقة مالئمة
للتدريب العسكرل ،وفي ليلة  ،1972/1/24أقام ثعض دنود االحتالل نقطة عسكرية (ناحال)،
وفي تشرين أول عام  ،1972صدر أمر عسكرل ثمصادري األراضي الدديدي التي أتلفت

1
2

أثو صثيح ،عمران :مرجع سابق ،س.51
التفكدي ،ليل ،مرجع سابق ،س ،72س.74
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م روعاتيا ،وفي  1972/11/6قامت الدرافات ثتمييد األرضي لقامة المنا ل الدائمة في نقطة
الناحال الساثقة.1
قام المستعمرون ث راعة حوالي  2222دونم ثال ضروات ،وقد حفر فييا ثئر ارتوا ل
وكذلك تم ثنات

ان للمياه لرل الم روعات في األراضي المصادري ،كما أُقيم في المستعمري ٍ
ناد

مقافي وكنيس وثرج مراقثة ،واسم المستعمري مأ وذ من آلة موسيقية عرفت في العيد القديم ،2ثلغ
عدد سكانيا عام  1991حوالي  122مستعم ًار ،أما في العام  2225فقد ثلغ عددهم حوالي 191
مستعم ًار ،وقدر عددهم في العام  2212ثحوالي  297مستعم ًار ،3وقد ثلغت المساحة الدمالية
للمستعمري حوالي  115دونماً .4
 -2مستعمرة مخوراه:
أُقيمت كنقطة عسكرية (ناحال) ثاسم "كور" ،في  ،1972/12/21في منطقة دثال ناثلس الشرقية،
ثين ناثلس والدفتلك ،5وتحولت ملى مستعمري دائمة عام  ،1976وهي تعد من المستعمرات ال راعية
على األراضي المصادري من قرى وثلدات ثيت ددن وثيت فوريك وعقرثة ،وتقع هذه المستعمري على
متر فوق مستوى سطح الثحر ،ويعتمد اقتصادها على ال راعة وترثية المواشي،
ارتفاع  222ا
وتشرف على وادل الفارعة ووادل األردن.6
في سنة  1969أغلقت سلطات االحتالل مساحات واسعة من القرى المذكوري تمييداً لقامة
المستعمري ،وفي عام  1976عدت هذه المستعمري من المستعمرات ال راعية المطلة على الغور،
وأ ذت في التوسع على حساب القرى العرثية المداوري ثعد أن درت المرحلة المانية من متالف
 1عثد اليادل ،ميدل ,1971 ,المستوطنات اإلسرائيلية في القدس والضفة والغربية المحتلة ( ،)8922 ,8922ط،1
دمعية الملتقى الفكرل العرثي ،القدس ،س.12
2

الدعفرل ،وليد ،مرجع سابق ،س.62

4

حركة السالم اآلن السرائيلية ،مرجع سابق ،س ،17س.27

6

التفكدي ،ليل ،مرجع سابق ،س.74

3

5

مرك المعلومات السرائيلي لحقوق النسان (ثتسيلم) ،مرجع سابق.

الدعفرل ،وليد ،مرجع سابق ،س.121
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الم روعات العرثية في المنطقة سنة  ،1971ومصادري آالف الدونمات من األراضي ال اصة ،مع
أنيا ال تستممرها دميعيا ،يمنع المستعمرون الم ارعين الفلسطينيين من الد ول ملى أراضييم
المغلقة التي كانوا يست دمونيا لل راعة والرل والتي عادلت  %12من أ صب أراضي ثيت ددن
وثيت فوريك :1تستغل هذه المستعمري أ صب األراضي المسماه الثنايق وكريرا ،وسيطرت على
األحواض الطثيعية رقم ( )46 ،45 ،44 ،42 ،42 ،41 ،42 ،29 ،27العائدي في ملكيتيا ملى
دميع أهالي ثلدي ثيت فوريك تقريثًا ،وهذه األحواض ليا أسمات معروفة لدى السكان الفلسطينيين.2
تعتمد هذه المستعمري على راعة ال ضروات والفاكية ،وفييا مصنع لألقفال ،3وقد درى
حفر ثئر ارتوا ل في أراضي ثيت ددن لضخ المياه ملى
االحتالل ثتشييد

ان أُقيم في المستعمري ،كما تقوم سلطات

ان آ ر لرل األراضي التي صودرت فيما ثعد.4

كان عدد سكان المستعمري في الثداية  55مستعم اًر ،مم أصثحت تضم  115مستعم اًر في
نياية عام  ،1991مع العلم أن هذا العدد غير ماثت ،وقدر عدد سكانيا في عام  2212حوالي
 121مستعم اًر ،أما مساحة المستعمري فتثلغ  1227دونماً ،5وقد تقرر ثنات  62وحدي سكنية
واضافية في العام . 6 2212
 -2مستعمرة مجداليم:
أُقيمت هذه المستعمري عام  ،1914على الطريق المؤدل ملى الغور ،على أراضي قرى
متر ،ودميع
وثلدات قصري ودوريش ومددل ثني فاضل ،وترتفع عن سطح الثحر حوالي  792ا

1

الدعفرل ،وليد ،مردع ساثق ،س.121

3

الدعفرل ،وليد ،مردع ساثق ،س.121

5

حركة السالم اآلن السرائيلية ،مردع ساثق ،س ،17س.27

2

غلمي ،محمد عوده ،مردع ساثق ،س.222-221

4

عثد اليادل ،ميدل ،مردع ساثق ،س.99

6

معيد الدراسات التطثيقية أريج ،2212 ،تعزيز االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة ،نقالً عن حركة

السالم

اآلن

السرائيلية،

أنظر

stuies/view.php?recordID=2663

ملى

الراثط

االلكتروني
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http://www.poica.org/editor/case -

أثنيتيا دائمة ،وهي تشكل مع المستعمرات الدنوثية (شيلو ،عيلي ،معاليه لفونا) كتلة مرك ية في
المنطقة ،تشرف على غور األردن ،مضافة ملى مشرافيا على طريق ألون وطريق عاثر السامري.1
أقامتيا حركة غوش ممونيم السرائيلية ،واستولت في الثداية على  116دونما من األراضي
الواقعة ضمن الحوض الطثيعي رقم  6من أراضي قصري ودوريش ،ووضع ليا م طط هيكلي رقم
 ،2142أما مساحتيا الحالية فيي تثلغ  221دونماً ،3والمستعمري ذات موقع استراتيدي تسيطر على
مدا ل القرى الفلسطينية المداوري؛ قصري ودوريش وتلفيت ،كما تسيطر على الشارع المؤدل من
ناثلس ملى الغور عثر مفرق عتري ،4وثلغ عدد سكانيا في نياية العام  2222حوالي 129
مستعم اًر ،5أما في العام  2212فثلغ  142مستعم اًر.6
يشار ملى أن مستعمري مدداليم تعد مصدر تيديد حقيقي لحياي وأراضي المواطنين في قرية
قصري ،من الل مصادري أراضييم ال راعية ،حي

أقدم المستعمرون الل صيف  2221على

تدريف أراضي المواطنين في قرية قصري في منطقة الوعار و لة عتاب وأثو درثة تمييداً ل راعتيا
واالستيالت علييا ،علماً أن هذا الدرات من المستعمرين ال يعد المري األولى ثل تكرر أكمر من مري
الل األ عوام الماضية في نفس المكان ،كذلك فإن المستعمرين في مستعمري مدداليم يقومون ثين
الفتري واأل رى ثميادمة الم ارعين ورعاي الماشية في قرية قصري ،حي
حاالت االعتدات على الم ارعين و اصة

تم تسديل عدد كثير من

الل موسم ال يتون ،وتعاني قرية قصري من ت ايد

م طارات اليدم أو وقف الثنات للمنشآت ال راعية والسكنية ،7حي

يتم التحضير لثنات  224وحدات

وحدات سكنية في مستعمري مدداليم.8
1

التفكدي ،ليل ،مردع ساثق ،س.72

3

حركة السالم اآلن السرائيلية ،مردع ساثق ،س ،17س.27

2

غلمي ،محمد عودي ،مردع ساثق ،س.222

4

غلمي ،محمد عوده ،مردع ساثق ،س.222

6

مرك المعلومات السرائيلي لحقوق النسان (ثتسيلم) ،مردع ساثق.

5

7

منصور ،دوني ،مردع ساثق ،س.124
مرك أثحا

األراضي ,2211 ،إتالف  521شجرة زيتون مثمرة في قرية قصرة ،تاريخ ال ياري  ،2211-12-27انظر

ملى الراثط االلكتروني http://www.poica.org/editor/case studies/view.php?recordID=3574
8

معيد الدراسات التطثيقية أريج ،تعزيز االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة ،مصدر ساثق.
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خريطة رقم ( :)82المستعمرات السرائيلية الواقعة في المحور الشرقي لمحافظة ناثلس:
المصدر :معداد الثاح

ثاالعتماد على ثيانات ومعلومات من المرك الدغرافي الفلسطيني.2211 ،
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 6:5:6مستعمرات المحور الجنوبي لمحافظة نابلس:
وهي على النحو التالي:
 -1مستعمرة معاليه لفونا:
تقرر مقامتيا ثتاريخ  ،1912/1/22وأ3قيمت كنقطة عسكرية (ناحال) في آب 1912
وتحولت ملى مستعمري دائمة ثتاريخ  ،1914/5/9تقع في الدنوب الغرثي من محافظة ناثلس على
1
متر عن مستوى
أراضي قرى وثلدات اللثن الشرقية وعثوين وسندل ودير نظام  ،على ارتفاع  712اً

سطح الثحر ،على قمة دثل الثاطن ،ويشكل موقع المستعمري ثالضافة ملى قرثيا من مستعمرات
المنطقة نقطة مرك ية في الدية الدنوثية من شارع عاثر السامري ،حي

تشكل مع مستعمرات

(عيلي ،وشيلو ،ومتسثية شيلو) كتلة استيطانية استعمارية كثيري ،ومعظم سكانيا في المتدينيين،
ثالضافة ملى مشرافيا على الشارع الرئيسي ثين ناثلس ورام اهلل ،وثالتالي فيي تحتل موقعاً
استراتيدياً ميماً ،وهي ثمماثة نقطة المراقثة الدائمة التي تسيطر على المنطقة المحيطة ثيا ،وتعد
هذه المستعمري من مستعمرات المثيت (سكنية) ،حي

يعمل سكانيا في المناطق المداوري.2

ثدأت المستعمري ثمساحة تصل ملى  242دونماً من أراضي اللثن الشرقية وفي ثداية
تأسيسيا سكنيا  72مستعم اًر ،3وتصل المساحة الم صصة ليا ملى  1222دونما من أراضي
القرى المذكوري ،وفي آذار  1991استولت المستعمري على مساحات شاسعة أ رى لصالح توسيع
المستعمري ،وثلغ عدد وحداتيا السكنية أوا ر عام  1991حوالي  92وحدي سكنية ،وثلغ عدد
سكانيا عام  1991حوالي  222مستعم اًر ،4وفي عام  2225ثلغ عدد المستعمرين فييا حوالي

1

أثو صثيح ،عمران ،مرجع سابق ،س.122

2

التفكدي ،ليل ،مرجع سابق ،س.72

4

أثو صثيح ،عمران ،مرجع سابق ،س.122

3

غلمي ،محمد عودي ،مرجع سابق ،س.215
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 545مستعم اًر ،أما المساحة الدمالية ليا فثلغت  1942دونماً ،من ثينيا  251دونماً مسطح
ثنات.1
حي

تأسست في الثداية كثؤري استعمارية على أراضي اللثن الشرقية في حوض الثاطن ،مم

ما لثمت أن توسعت ثشكل ملحوظ لتمتد على أراضي سندل وعثوين ،ويعود تاريخ نشأي المستعمري
ملى حركة غوش ممونيم االستيطانية االستعمارية ،حي

تحولت معظم أثنية المستعمري من كرافانات

مؤقتة ملى فيالت فا ري تثلغ مساحة الواحدي نصف دونم ،وتتوفر في المستعمري المرافق التالية-:
حضانات لألطفال ،مساكن للطلثة ،مرك تعليم تكنولودي وديني ،مرك لتعليم اللغة العثرية ،عيادي
طثية ،كنيس ،مصنع ألومنيوم كثير ،كما شرعت سلطات االحتالل الل انتفاضة األقصى عام
 2225ثإقامة ح ام أمني حول المستعمري ثحدة حماية أمن المستعمري ،مما أدى ملى مصادري نحو
 522دونم من قرية اللثن الشرقية ،حي

كانت تلك األراضي ت رع ثالمحاصيل الموسمية والحثوب،

مما أدى ملى حرمان كمير من العائالت من مصدر د ليا الوحيد ،عالوي على المضايقات اليومية
التي يسثثيا المستعمرون وتحديداً الل موسم قطف ال يتون.2
 -2مستعمرة عيلي:
أُقيمت هذه المستعمري عام  1914على أراضي قرى وثلدات اللثن الشرقية وقريوت والساوية
متر عن مستوى سطح الثحر ،أقامتيا حركة غوش ممونيم
وتلفيت ،وتقع على ارتفاع  719اً
السرائيلية ،وتشكل مع المستعمرات األ رى شريطاً استيطانياً استعمارياً ممتداً من كفر قاسم دا ل
األراضي المحتلة عام 1941ويفصل هذا الشريط ثين شمالي الضفة الغرثية (ناثلس ،دنين)
ووسطيا (رام اهلل) .3

1

مرك أثحا

األراضي ,2227 ،مستعمرو معاليه لفونا يدمرون عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية ،تاريخ

ال ياري  ،2211-12-27أنظر ملى الراثط االلكتروني http://www.poica.org/editor/case_studies ID=1188
2

مرك أثحا

األراضي ,2227 ،مستعمرو معاليه لفونا يدمرون عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية ,مردع

ساثق.
3

التفكدي ،ليل ،مرجع سابق ،س.72
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وتثعد مستعمري عيلي 26كم عن مدينة ناثلس دنوثاً ،وتقع على دثل علي الذل سرق اسمه
وحرف ملى عيلي ،حي
ُ

حاول هؤالت المستعمرون القادمون من أصقاع الدنيا ت وير الحقائق فييا

عثر سرقة االسم ليكون قريثاً من اسم الوادل الذل يفصل ثين حدود أراضي محافظتي ناثلس شماالً
ورام اهلل دنوثًا ،ومع مرور الوقت وال مان أصثحت تلك المستعمري تتوسع ثوتيري عالية وثاتت تترثع
اليوم على سثعة تالل تاثعة لقرى قريوت وتلفيت والساوية واللثن الشرقية من أحواض تلة الشونة
ودثل علي ودثل الصنعة أو دثل الصنفة  2والمرحان وقلعة الحمرات وظير الرهوات ودثل
الدوانيق ،وثاتت ال تثعد سوى  22مت اًر عن ثيوت قرية قريوت في المنطقة المعروفة ثاسم المروح،
وتضم هذه المستعمري كلية دينية وفندقاً سياحيا ،ثالضافة ملى المقثري التي تقع على الشارع الرئيس
ثين ناثلس ورام اهلل ،حي

تعتثر تلك المقثري شاهداً من الشواهد ال طيري التي تحمل دالالت عدم

ممكانية تفكيك المستعمري أو غيرها حي

منه في حال مقامة مقثري للمستعمرين فإن ذلك يؤكد الموقف

العقائدل للمستعمرين الذين يعتقدون ثثركة دفنيم في األرض المقدسة.1
سيطرت هذه المستعمري عند تأسيسيا على  1222دونماً ،ضمن م طط هيكلي رقم
 ،2227ومع مرور الوقت توسعت هذه المستعمري على حساب األراضي المداوري فثلغت مساحتيا
عام  2226حوالي  4151دونماً من ثينيا  776دونماً مسطح ثنات ،3أما معيد أريج للدراسات
التطثيقية فقد أشار ملى أن مساحة مستعمري عيلي عام  2212فقد ثلغت حوالي  2257دونماً ،وقد
تم ثنات  1222وحدي سكنية فييا ضمن هذا الم طط معظميا الية غير مسكونة ،والمشغولة فييا
فقط  222وحدي ،والفارغة فييا  722وحدي سكنية دائمة وماثتة ،ما عدا المثاني والكرفانات المتنقلة،
كما منحت المستعمري ت ار يس لثنات  2522وحدي سكنية دديدي وهناك م طط لثنات  7222وحدي
سكنية ،رغم أن ملمي الشقق القائمة فييا فارغة ،وسكانيا ي لونيا ثشكل شثه نيائي في النيار،
متوديين ألعماليم دا ل القدس والمدن المحتلة عام  ،1941ومن المالحظ أن عدد سكانيا ال
يت ناسب مع عدد الشقق والوحدات السكنية فييا ،فنالحظ أن عدد سكانيا في عام  1992ثلغ 222
1

مرك أثحا

األراضي ,2211،إخطارات عسكرية لمصادرة أراضي النشاء شبكة مراقبة عسكرية في قرية الساوية ،تاريخ

ال ياري  ،2211-12-27انظر الراثط http://www.poica.org/editor/case_studies view?record ID=2829
2
3
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مستعم اًر ،وفي عام  1992ارتفع عددهم ملى  522مستعم اًر تقريثاً ،وفي عام  1996وصل عددهم
ملى  956مستعم اًر ،وفي عام  1991ثلغ عدد سكانيا  1522مستعم اًر ،1أما عددهم في عام
 2222فقد ثلغ  1942مستعم اًر ،2وفي العام  2212فقد ثلغ عددهم حوالي  2121مستعم اًر.3
كما تضم مستعمري عيلي محطة لتكرير المياه العادمة ،ويذكر أن المحطة أصاثيا لل في
الفتري األ يري ،مما دفع السلطات ملى الت لس من المياه العادمة من الل صرفيا في أراضي قرية
اللثن الشرقية من الدية الشرقية ،مما أدى ملى حدو

تلو

ثيئي في المنطقة واتالف العديد من

الم ارع واألراضي في القرية ،ثالضافة ملى مصادري األراضي في محيط المستعمري لقامة شثكات
المراقثة العسكرية ،كما أن المستعمرين في مستعمري عيلي يقومون ثين الفتري واأل رى ثاالعتدات
على القرى ال مداوري من الل قطع األشدار وت ريب الممتلكات كالمدارس والثيوت وحتى المسادد
وثيوت العثادي.4
 -2مستعمرة شيلو:
تقرر مقامتيا ثتاريخ  1977/12/26وأقيمت ثتاريخ  ،1971/1/11وثتاريخ  1971/1/22تحولت
ملى مستعمري دائمة ،تقع شمال شرق رام اهلل ودنوب شرق ناثلس ،على أراضي قرى قريوت والمغير
ودير أثو فالح وترمسعيا وسندل ،على ثعد 2كم ملى الشرق من اللثن الشرقية على طريق رام اهلل-
ناثلس ،وكانت هناك محاوالت لقامة هذه المستعمري منذ عام  1974وكانت على شكل ثعمات
أمرية.5
أقيمت هذه المستعمري ثالتحديد على أراضي رثة سيلون ،وهي محدى ال رب األمرية في
قرية قريوت التي كانت تضم العديد من اآلمار الرومانية والكنعانية والسالمية ،ومن ثين هذه
المعالم "المسدد العمرل" وهو أحد المسادد القديمة الذل يقال أنه ثني من ال ليفة عمر ثن
1

غلمي ،محمد عودي ،مرجع سابق ،س.216

3

مرك المعلومات السرائيلي لحقوق النسان (ثتسيلم) ،مرجع سابق.

5

أثو صثيح ،عمران ،مرجع سابق ،س.79
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األراضي ، ,2227 ،مرجع سابق.
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ال طاب ،1وي عم منفذو االستعمار أن هذا الموقع كانت فيه المدينة العثرية التوراتية القديمة شيلو،
لذا كان االستعمار في هذه المنطقة ،فضالً عن الثعد االستراتيدي المتممل في موقعيا على ال ط
الفاصل ثين ناثلس ورام اهلل ،ثالضافة ملى مشرافيا على الغور وعلى المنحدرات الغرثية للغور،
ودميع األراضي المصادري تقع في نطاق األحواض الطثيعية رقم ( )6 ،5 ،1من أراضي قريوت،
وحوض رقم ( )12من أراضي دالود المسماه رأس عمويس ،حوض رقم  2من أراضي ترمسعيا
المسماه أرض شعب المصرل.2
متر فوق مستوى سطح
تثعد هذه المستعمري 42كم من مدينة القدس ،وعلى ارتفاع  722اً
الثحر ،ومن الناحية الدينية تعتثر في نظر حركة غوش ممونيم السرائيلية ماني مكان مقدس للييود
ثعد مدينة القدس ،وأ 3قيمت المستعمري على رأس سلسلة دثال تحيط ثمناطق سيلية واسعة وثالتحديد
على ط تقسيم المياه ما ثين نير األردن والثحر المتوسط ،وعلى أراضي القرى العرثية المذكوري
التي احتدت لدى ما يسمى ثالمحكمة العليا السرائيلية على مصادري أراضييا ،غير أنيا فشلت في
مرداع األرض المصادري ،وأغلب الثنايات فييا من األثنية المؤقتة والثاطون الداه  ،وقد ثدأ منذ
العام  1911ثإقامة األثنية الماثتة وفق سياسة (اثن ثيتك ثنفسك).3
في ثداية تأسيسيا استولت على  511دونماً ،أقيمت علييا المثاني العمرانية ،4وال يودد
تقدير دقيق حول مساحة األراضي المصادري من أدل المستعمري مال أن المصادر السرائيلية تحدمت
عن مصادري  15دونماً من قرية ترمسعيا و 1522دونما من قريتي دير أثو فالح والمغير ،و12
دونماً من قريوت ،5وقد أشارت حركة السالم اآلن السرائيلية ملى أن مساحة هذه المستعمري قد
ثلغت عام  2226حوالي  2262دونماً ،أما ثالنسثة لعدد المستعمرين فقد ا داد عدد سكانيا من
 215مستعم اًر عام  1912ملى  425مستعم اًر عام  1915ملى  722مستعم اًر في أوا ر عام
1

مرك أثحا

اال ارضيي ,2227،المستعمرون اإلسرائ يليون يسرقون أشجار الزيتيون ويزرعونهيا داخيل المسيتعمرات ,تياريخ

ال ياري  ،2211-12-21أنظر الراثط http://www.poica.org/editor/case_studies view?record ID=1113
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5

الدعفرل ،وليد ،مرجع سابق ،س.51
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 ،1991والى  1452مستعم اًر عام 1991م ،1ملى  1591مستعم اًر عام  ،22222وقد أشار معيد
أريج ملى أن عدد المستعمرين في مستعمري شيلو قد وصل عام  2212ملى  2122مستعم اًر،
وي طط ليا أن تستوعب ( )42ألف مستعمر وأن تتحول ملى مدينة.
وقد ارتفع عدد وحداتيا السكنية من  92وحدي سكنية عام  1914ملى  165وحدي سكنية
قائمة و 122وحدي سكنية قيد الت طيط ثالضافة ملى  94كرفاناً ووحدي سكنية داه ي في أوا ر
عام  ،1991وفي العام  1991وصلت ملى  2772وحدي سكنية ،وي طط ليا أن تضم 5222
وحدي سكنية.3
معظم سكان هذه المستعمري من الييود المتدينين ،ويعمل أغلب سكان المستعمري فييا،
حي

أُقيم العديد من الصناعات واألشغال ال فيفة ثالضافة ملى ال دمات المتنوعة ،ويعمل قسم

آ ر منيم في مستعمري عوف ار ومستعمري ثيت ايل المداورتين ،4حي

تعتثر مستعمري شيلو من

المستعمرات الصناعية ،وقد أُعلن أن الغرض من مقامتيا هو منشات مشروع صناعي عسكرل يعمل
على ثيع المعلومات في مدال الصناعة العسكرية ،ثالضافة ملى مقامة مصنع كيماول ،ملى دانب
مقامة معاهد ترثوية ثما في ذلك مدرسة عليا ومدرسة ميدانية ،وأن في المكان االستفادي من المكان
على صعيد السياحة نظ اًر ملى موقعه األمرل والطثيعي الممي  ،5ومن ثين الصناعات التي أقيمت
في المستعمري ،مصنع للمدوهرات ،مندري والعديد من الورش الم تلفة ،كما يعمل العديد من سكانيا
في ال راعة ،مذ يرثون المواشي والدوادن ويفلحون مساحات واسعة من األراضي التي تم االستيالت
علييا في السنوات األ يري وحولوها ملى م ارع ال وخ والعنب.6

1

أثو صثيح ،عمران ،مردع ساثق ،س.79

3

أثو صثيح ،عمران ،مردع ساثق ،س.79

5

الدعفرل ،وليد ،مردع ساثق ،س.52

2

4

6
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واستم ار اًر لسياسة مصادري األراضي ثحدج أمنية ،حي

أصدرت سلطات االحتالل في عام

 2225أم اًر عسكرياً يحمل رقم ( )T/146/05والذل نس على وضع اليد على  1222دونم من
أراضي دثل القلعة الحمرات غرثي قرية قريوت ثين مستعمرتي شيلو وعيلي ،واليدف الحقيقي من
عملية المصادري توسيع المستعمرات القائمة ،كذلك تم مصادري مساحات من األراضي الم رعة
ثال يتون ويقدر عدد األشدار ثحوالي  2222شدري يتون من أدل شق طريق يصل ثين
مستعمرتي شيلو وعيلي ،وعلى الصعيد المائي يعاني نحو عشري آالف مواطن فلسطيني في قرى
المنطقة ،وهي قريوت وتلفيت ودالود والساوية واللثن الشرقية من نقس شديد في مياه الشرب،
و صوصاً في موسم الصيف ،في الوقت الذل يتمتع مئات المستعمرين في المستعمرات المداوري
ثكميات كثيري من المياه لكافة االست دامات ،التي تشمل حتى ثرك السثاحة المن لية وكل ذلك على
حساب المياه الدوفية الفلسطينية ،ثحي

ينعم المستعمر في مستعم ارت الضفة الغرثية ثحصة من

المات تعادل ستة أضعاف ما يحصل عليه المواطن الفلسطيني من المياه.1
 -4مستعمرة متسبية راحيل (شفوت راحيل):
أُقيمت في عام  ،1992وهي مستعمري (حي) أقاميا المستعمرون لف مستعمري شيلو ،رداً على
رفض منحيم تر يصًا لقامة مستعمري دديدي على أراضي قرية يتما (مستعمري رحاليم) ،وتم مقامة
مستعمري شفوت راحيل على أراضي قرى قريوت ودالود وترمسعيا ،ومعظم سكانيا من المتدينيين
وغالي المستعمرين ،2وأقيمت في الثداية كثؤري استعمارية مم ما لثمت أن توسعت ثشكل كثير على
حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين ،حي

يقطن ثيا عشرات العائالت من المستعمرين الذين

قدموا من روسيا والث ار يل ،فيما ثلغ مساحة المستعمري حوالي  1245دونماً ،أما عدد السكان فقد
ثلغ حوالي  522مستعم اًر.3

1

مرك أثحا

االراضي ,2227،المستعمرون اإلسرائيليون يسرقون أشجار الزيتون ويزرعونها داخل المستعمرات ,مردع

ساثق.
2

مركي المعلومييات الييوطني الفلسييطيني (وفييا) ,مسييتعمرات محافظيية نييابلس ،تيياريخ ال ييياري  ،2211-9-15انظيير ملييى ال يراثط

االلكترونيhttp://www.wafainfo.ps/atem plate.aspx?id=4097
3
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مستعمري شفوت راحيل تفصل ثين محافظتي ناثلس ورام اهلل ،وتقع ملى الدنوب الشرقي من
قرية قريوت ثدانب رثة صري ،وأن سكان المستعمري سيطروا على أهم منطقة راعية لقرية قريوت
وهي منطقة سيلية اشتيرت ث راعة القمح والعدس والشعير وال ضروات ،وهي منطقة الحقل وسيل
دالود والمثشر ومنطقة ذراع كساب حتى تصل ملى ال ط الرئيس الذل يمر ملى رام اهلل واألغوار
ودميع المنطقة الممتدي شرقي قرية قريوت وعلى مسافة 12كم ،وتحتول هذه المستعمري على مدرسة
دينية ومقثري ييودية ،كما تودد ثؤري استعمارية تقع شرق مستعمري شفوت راحيل على ثعد 2.5كم
عنيا تدعى (عامي –عاد)  ،1وهناك العديد من الثؤر االستعمارية التي تم مقامتيا
انتفاضة األقصى حي

الل فتري

أستغل المستعمرون عدم قدري األهالي من الوصول ملى أراضييم ،كل ذلك

من أدل االستيالت على الم يد من األراضي والسيطري على التدمعات الفلسطينية.
أما فيما يتعلق ثمستعمري رحاليم ،فيي مقامة على أراضي قرى يتما والساوية واسكاكا ملى
الدنوب من ناثلس ،حي

صدر أمر عسكرل ثمصادري أرض المواطن داثر محمود عثد اهلل مديد

صالح من قرية يتما ثتاريخ  ،1991/11/15وكان ذلك نتيحة لمقتل مستعمره في تلك المنطقة،

وفي الثداية حاول أثنات عائلة المستعمره راحيل االستعمار في الموقع ،مال أن سلطات االحتالل
رفضت وعملت على احتالل الموقع وتحويله ملى موقع عسكرل ،وثعد ذلك سمحت سلطات

االحتالل في عام  1999ثوضع  15وحدي سكنية ماثتة في الموقع ،وثدأت المستعمري ثعد ذلك
ثالتوسع على حساب األراضي المداوري( ،)2وفي عام  2212ثلغ عدد السكان في هذه المستعمري

حوالي  115مستعم اًر ،أما مساحتيا فتثلغ  519دونماً( ،)3وتعتثر من المستعم ارت المقامة على
أراضي محافظة سلفيت.

1

مرك أثحا

األ ارضيي ,2229 ،شق شارع إستعماري لصيالح مسيتعمرة شييلو ،تياريخ ال يياري  ،2211-12-21أنظير مليى

الراثط االلكتروني http://www.poica.org/editor/case_studies view?record ID=1827
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خريطة رقم ( :)86المستعمرات السرائيلية الواقعة في المحور الدنوثي لمحافظة ناثلس
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 4:5:6المستعمرة المخالة حومش:
أقيمت في الثداية كنقطة عسكرية (ناحال) ثاسم معاليه هناحل ثتاريخ ،1971/1/22
وثتاريخ  1912/11/22تحولت ملى مستعمري دائمة ،تقع على الطريق الرئيس ثين ناثلس ودنين،1
على أراضي قرية ثرقة وسيلة الظير ،وثالتحديد على قمة التلة المسماه (الظيور) من أراضي ثرقة
شمال غرب ناثلس ،حي

استولت على أراضي الحوض الطثيعي رقم  6المسمى حوض الظيور.2

ثلغت المساحة األولية الم صصة ليا حوالي  552دونماً من األراضي المصادري ،صودر
متر عن سطح
منيا  222دونم عام  1977و 252دونماً عام  ،1979وترتفع هذه المستعمري  624اً
الثحر.3
في عام  1914ثلغ عدد وحداتيا السكنية  52وحدي سكنية ،وفي أوا ر عام  1994ثلغت
حوالي  12وحدي سكنية ،و طط ليا أن تستوعب  222عائلة ،4ففي عام  2224ثلغ عدد سكانيا
حوالي  111مستعم اًر ،أما مساحتيا فقد ثلغت حوالي  1242دونماً ،منيا  157دونماً مسطح
ثنات.5
وفي آب  2225أ لت حكومة االحتالل المستعمري ملى دانب مال

مستعمرات أ رى هي:

صانور وكاديم وغانيم ،ودميعيا في محافظة دنين ضمن طة أُحادية الدانب ،ولم تسلم سلطات
االحتالل هذه المستعمرات األرثعة للسلطة الفلسطينية ثل أثقتيا تحت سيطرتيا األمنية المطلقة ،وتم
تدمير أثنية المستعمري ثكامليا ،وال ال آمار الدمار وال راب ثاقياً مكان المستعمري ،أما األراضي
الواقعة في محيط المستعمري والتي كانت أراضي عسكرية مغلقة يمنع على الم ارعين الوصول ملييا
عندما كانت المستعمري قائمة ،فقد سمحت سلطات االحتالل للم ارعين ثاستعادتيا ،حي

سارع

الم ارعون ملى استصالح أراضييم ،وقاموا ثحفر اآلثار لدمع المياه تحت مشراف مديرية راعة
1

أثو صثيح ،عمران ،مرجع سابق ،س.67-66

3

التفكدي ،ليل ،مرجع سابق ،س.71

5

معيد أريج ،وحدي نظم المعلومات الدغرافية ،مصدر سابق.
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ناثلس ،وتقدر مساحة األراضي التي تم استصالحيا  252دونماً ،رعت ثأشتال اللو وال يتون
والتين  ،كما تم شق عدي طرق راعية ،ورغم مضي عدي أعوام على م الئيا ،مال أن المستعمرين لم
يقثلوا ثاألمر الواقع ثل قاموا ث يارات استف ا ية ملى المستعمري الم الي ،فمنذ ثداية عام  2227ثدأ
المستعمرون يعودون للمستعمري في مناسثات األعياد ،وأسسوا حركة أطلق علييا اسم حركة العودي
ملى حومش ،وكان ديش االحتالل يؤمن ليم الطرق والمكان.1
ثالضافة ملى ذلك ،فقد سمحت سلطات االحتالل للمستعمرين ثالتوسع في منشات الثؤر
االستعمارية في مناط ق م تلفة من أراضي المحافظة ،وكل ذلك من أدل السيطري على الم يد من
األراضي لنيب يراتيا واستغالل مواردها ،فقد ثلغ عدد هذه الثؤر االستعمارية في محافظة ناثلس
حوالي  27ثؤري ،وهي آ ذي في اال دياد واالتساع مع مرور الوقت وكل ذلك على حساب المواطن
الفلسطيني ،حي
حي

تنتظر مسرائيل الوقت السياسي المناسب لتحويل الثؤر ملى مستعمرات رسمية،

سعت مسرائيل طوال الوقت ملى تضليل العالم فيما يتعلق ثالثؤر االستعمارية ،وحاولت مضفات

الشرعية على د ت منيا من الل مصدار تقارير مسرائيلية صنفت ثعضيا ثأنيا شرعية واأل رى
غير ذلك ،والحقيقة أن دميع الثؤر والمستعمرات مقامة على األراضي الفلسطينية ،وهي غير
شرعية وغير قانونية ومثنية على األراضي التي تم مصادرتيا وسرقتيا من أصحاثيا األصليين،
وتقوم السلطات السرائيلية ثت ويد هذه الثؤر ثالمي انيات العالية لدعميا تحت م اعم م تلفة ،ورغم
أن الحكومة السرائيلية قد أعلنت مرات عديدي الت اميا ثإ الت هذه الثؤر ،مال أن ذلك ظل حث ًار
على ورق .

1

مرك أثحا

األراضي ,2227،محاوالت المستعمرين للعودة الى حومش لم تتوقف ،تاريخ ال ياري ،2211-12-29

انظر ملى الراثط االلكتروني http://www.poica.org/editor/case_studies view?record ID=1116
722

خريطة رقم( :)84التو يع الدغرافي للمستعمرات والثؤر االستعمارية السرائيلية في محافظة ناثلس
المصدر :معداد الثاح

ثاالعتماد على ثيانات ومعلومات من المرك الدغرافي الفلسطيني.2211 ،
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 2:6أنواع المستعمرات المنتشرة في محافظة نابلس ومراحل تأسيسها:
ت تلف أنواع المستعمرات المقامة على األراضي الفلسطينية ،فيي على عدي أصناف
(سكني ،صناعي ،راعي ،سياحي ،عسكرل) ،ثحي

يالحظ ثأن معظم المستعمرات المقامة على

أراضي محافظة ناثلس هي ذات طاثع سكني ،ثمعنى آ ر هي مستعمرات مثيت ،تست دم للنوم في
الليل ،وفي النيار يذهب معظم سكانيا ملى أعماليم في دا ل األراضي المحتلة عام  1941أو في
المستعمرات المداوري ،ونالحظ كذلك ثأنه يودد في منطقة الدراسة مستعمرتين ذات طاثع راعي
هي (م وراه ودتيت)؛ ويعود ذلك ثسثب موقعيا القريب من منطقة األغوار ،حي

المناخ المالئم

والترثة ال صثة ووفري المياه الال مة ل راعة وانتاج المحاصيل الم تلفة ،والتي تصدر معظم
منتداتيا ال راعية ملى دا ل األراضي المحتلة عام  1941والى اراضي الضفة الغرثية وثأسعار
منافسة ،كما يودد في منطقة الدراسة مستعمرتين ذات طاثع صناعي وهي (ألون موريه وشيلو).
أما ثالنسثة لمراحل التطور االستعمارل في محافظة ناثلس ،ففي الفتري الممتدي من -1967
 ،1976تم تأسيس مستعمرتين في محافظة ناثلس ثصوري انتقائية ،ضمن سياسة استعمار تعتمد
على الكيف وليس الكم ،وترك ت هذه المستعم ارت في منطقة الغور ثوحي من طة ألون ،1ويمكن
القول ثأن الفتري الممتدي من  ،1914-1977هي الفتري التي ثلغ التوسع االستعمارل ذورته في
المحافظة ،حي

تأسست فييا  12مستعمرات من أصل  12مستعمري ،وقد شيدت هذه الفتري صعود

ح ب الليكود ملى سدي الحكم في مسرائيل ،ثالضافة ملى ت ايد نفوذ حركة غوش ممونيم االستعمارية،
لذلك شيدت هذه الفتري طفري في ثنات المستعمرات ليس فقط في محافظة ناثلس ثل في م تلف
المناطق الفلسطينية ،وكان الطار النظرل ليذا التوسع مدموعة من ال طط والمشاريع االستيطانية
من أهميا:

طة شارون،

طة متتياهو دروثلس،

طة غوش ممونيم ،ونتيدة لذلك انتشر

االستعمار في م تلفة المناطق الفلسطينية ،دون أن يتم االحتكام ثالضروري ملى المنطق السياسي
والدغرافي واالستراتيدي من ورات هذا االنتشار.

1

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2212 ،المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ،التقرير الحصائي

السنول  ،2229رام اهلل ،فلسطين ،س.21-22
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أما في فتري التسعينات فقد ان فضت وتيري التوسع االستعمارل في تأسيس المستعمرات،
تم مقامة مستعمري واحدي في محافظة ناثلس في هذه الفتري ،ويعود السثب في ذلك ملى مسيري

حي

السالم ،والمفاوضات وما رافقيا من ضغوط دولية على مسرائيل لتدميد االستعمار ،ثالضافة ملى
عدم ودود استقرار سياسي في مسرائيل

الل تلك الفتري ،وللتعويض عن ذلك لدأت سلطات

االحتالل الل هذه الفتري ملى توسيع المستعمرات المقامة سوات من حي

أعداد السكان ،أو من

مقامة وانشات أحيات دديدي ضمن حدود المستعمرات القائمة.1

حي

جدول رقم ( :)81مستعمرات محافظة نابلس من حيث المساحة والنوع وسنة التأسيس وعدد
السكان عام.2181
عدد المستعمرين

عدد المستعمرين

المساحة سنة

المستعمرة

سنة

التأسيس

عام 8994

عام 2181

المساحة عام

التصنيف

التأسيس(دونم)

( 2181دونم)

(النوع)

ميتمار

1914

261

1121

222

4712

سكني

يتسيار

1912

222

912

11

1662

سكني

ث ار ا

1912

219

1691

262

621

سكني

ألون موريه

1979

994

1447

522

2192

صناعي

شافي شمرون

1977

574

611

122

974

سكني

معاليه لفونا

1912

262

616

242

1942

سكني

عيلي

1914

647

2121

1222

4151

سكني

شيلو

1971

915

2172

511

2262

صناعي

متسثية راحيل

1992

122

522

52

557

سكني

م وراه

1972

125

121

422

1227

راعي

دتيت

1972

121

297

222

115

راعي

مدداليم

1914

111

142

116

221

سكني

حومش

1971

161

حتى عام 2224

552

حتى عام

سكني

المجموع

____

4929

 2224ملى

وصل ملى 111

1242

1

82925

4548

22621

______

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2212 ،المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ،مصدر ساثق ،س-22

.21

2

معيد أريج للدراسات واألثحا

التطثيقية ،وحدة نظم المعلومات الجغرافية  ،GISالقدس 2أثو حرب ،قاسم،1917 ،

المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة  ،8912-8922دمعية الدراسات العرثية ،القدس ،س ،29س.41
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يالحظ كذلك ارتفاع أعداد المستعمرين القاطنين في المستعمرات السرائيلية المنتشري في
أراضي محافظة ناثلس و صوصاً المتدينين منيم الداعين ملى طرد العرب من أراضييم ،ويعود
سثب ذلك ملى االمتيا ات الممنوحة ليم من الحكومات السرائيلية التي تشدعيم على اليدري للسكن
واالستعمار في مستعمرات الضفة الغرثية ،هذا ثالضافة ملى النمو الطثيعي المت ايد ثين
المستعمرين المتدينين ،حي

قد يصل عدد األطفال الذين ثإمكان المرأي المستعمري المتدينة أن

تلدهم 7.5طفل لكل ممرأي ،1ويالحظ كذلك ال يادي الكثيري في مساحة هذه المستعمرات والتي ثلغت
ثين األعوام  2227-2222حوالي  ،%122وهذا دليل على التوسع المت ايد في النشاط
االستيطاني االستعمارل في محافظة ناثلس  ،كل ذلك من أدل السيطري على اكثر مساحة ممكنة
من األراضي الفلسطينية واستغالليا لصالحيم.
 2:6المعسكرات والنقاط العسكرية التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي في محافظة نابلس:
يودد في محافظة ناثلس  14موقعاً عسكرياً تاثعاً لديش االحتالل ،وتحتل هذه المواقع
مساحة تقدر ثحوالي  2222دونم أل حوالي  %2.5من المساحة الدمالية للمحافظة ،2والددول
التالي يوفر معلومات حول أهم هذه المعسكرات.

1
2

منصور ،دوني ،مرجع سابق ،س.19
معيد أريج للدراسات التطثيقية ،وحدي نظم المعلومات الدغرافية  ، GISقاعدي ثيانات المستعمرات ،القدس.
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جدول رقم ( :)88أهم معسكرات جيش االحتالل اإلسرائيلي في محافظة نابلس.
الرقم

المعسكر

الموقع

سنة النشات

وصف المعسكر

1

معسكر حواري

سيل حواري

قثل العام 1967

ميثط للطائرات العمودية ،مقر الداري

2

معسكر دثل عيثال

دثل عيثال

1972

2

معسكر دثل در يم

دثل در يم

2222

4

معسكر رادار

أراضي قرية

1972

(في العيد االردني)

المدنية ،مرك اعتقال ،تدمع للدثاثات
واآلليات العسكرية.

(موشيه رعين)

ميثط للطائرات العمودية ،أثراج مراقثة،
مرك للمدفعية ،تدمع للدثاثات وآليات
عسكرية أ رى.

دالود
المصدر :مرك أثحا

أثراج مراقثة ،تدمع آليات ،مرك

مدفعية

أثراج مراقثة ،مرك

لتدمع الدثاثات

واآلليات العسكرية لحماية المستعمرات

المداوري.

األراضي ،2221 ،الوضع الجيوسياسي في محافظة نابلس ،مطثعة الدراشي ،س.6

وقد قامت هذه المعسكرات على حساب أراضي المواطنين والم ارعين الفلسطينيين ،حي
قامت سلطات االحتالل ثمصادري مئات الدونمات من األراضي لقامة هذه المعسكرات وتوسيعيا،
فيذه المعسكرات والنقاط العسكرية تساهم في محكام القثضة العسكرية على محافظة ناثلس وت دم
المستعمرين ثالدردة األولى ،ثالضافة ملى حمايتيم أمنات تنقليم على الطرق والشوارع االلتفافية،
وتممل نقاطاً لمراقثة تحرك الفلسطينيين ،وتست دم كذلك كمراك النطالق اعتداتات ديش االحتالل
على التدمعات السكانية في المحافظة ،ثالضافة ملى است داميا كمراك اعتقال وتحقيق للمواطنين
الفلسطينيين.
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خريطة رقم( : )85التو يع الدغرافي للمعسكرات السرائيلية المودودي في محافظة ناثلس
المصدر :معداد الثاح

ثاالعتماد على ثيانات من معيد األثحا
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التطثيقية أريج.2211 ،

الفصل الرابع :تأثير المستعمرات اإلسرائيلية على التجمعات السكانية في
محافظة نابلس
8:4
2:4

مقدمة

تأثير المستعمرات على األراضي المزروعة بالزيتون في
محافظة نابلس

6:4

تأثير المستعمرات على البيئة في محافظة نابلس

 8:6:4التلوث الناتج عن المياه العادمة

 2:6:4التلوث الناتج عن النفايات الصلبة
 6:6:4التلوث الناتج عن المصانع المنتشرة في المستعمرات
اإلسرائيلية

4:4

تأثير المستعمرات على حركة وتنقل السكان الفلسطينيين في
محافظة نابلس

 8:4:4الطرق االلتفافية في محافظة نابلس
 2:4:4الحواجز ونقاط التفتيش التابعة لسلطات االحتالل في
محافظة نابلس

5:4

تأثير المستعمرات على الموارد المائية في محافظة نابلس

 8:5:4السيطرة واالستنزاف الجائر للمياه الفلسطينية
 2:5:4تلويث المياه الفلسطينية

 6:5:4القيود اإلسرائيلية المفروضة على حفر االبار وانشاء شبكات
2:4

المياه

تأثير المستعمرات على المواقع والمعالم الدينية واالثرية في
محافظة نابلس
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 8:4مقدمة:
قام المشروع االستيطاني االستعمارل السرائيلي على فكري اقتالع المواطن الفلسطيني،
واحالل الميادر القادم من ثيئة غريثة على هذه الثقعة مكانه ،ويتطلب هذا الحالل مكافحة
صاحب األرض األصلي ،والعيش على ممتلكاته ،واستن اف كل ما يملك من المروات الطثيعية
وغير الطثيعية ،اصة األرض والمياه ،دون االهتمام ثنتائج هذه السيطري ومصادرتيا أو سحب
المياه الدوفية وتلويميا ،وقد قامت المستعمرات ثدملة من الممارسات التي أمرت على م تلف
الدوانب من أرض ومياه وهوات وثيئة ،مما أدى ملى تلوميا دميعاً.
ومم ا يدب التنويه له أن ناثلس كمحافظة تعاني من التوسع االستيطاني االستعمارل،
واثتالع الم يد من األراضي من المستعمرين ،وتصنف ناثلس على أنيا من أكمر المحافظات التي
تعاني من التوسع االستيطاني االستعمارل على مستوى محافظات الوطن ،ولكن األهم هو أن موقع
المستعمرات تم ا تياره من قثل سلطات االحتالل وحركات االستيطان االستعمارل ثطريقة مدروسة
وم ططة ،وعلى أساس دراية ومعرفة تامة ثاألهمية الستراتيدية للمواقع التي أقيمت علييا
المستعمرات  ،حي

ال يكاد ي لو دثل مطل أو دثل شاهق في محافظة ناثلس من ثؤري استعمارية

أو مستعمري ،وثالت الي كان للسياسات االستيطانية االستعمارية ثكافة أشكاليا ،آمار تدميرية على
التدمعات السكانية في محافظة ناثلس ،وسنتناول هذه اآلمار ثالتفصيل-:
 2:4تأثير المستعمرات على األراضي المزروعة بالزيتون في محافظة نابلس-:
ممة عالقة روحية سرمدية ثين الفلسطيني وشدر ال يتون ،فكالهما شكل على مر التاريخ
منائية تشير ملى عمق االنتمات ملى هذا الوطن التاري ي ،فكانت شدري ال يتون رم ًا لفلسطين ث يرها
وقدسيتيا ،وللفلسطينيين ثعطائيا وتد ّذرها ،من حرب المستعمرين على شدري ال يتون هي حرب على
اليوية الوطنية الفلسطينية ،فكانت المستعمرات والطرق االلتفافية على حساب شدر ال يتون المعمر
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وعدات مستحكماً كما شيدته
منذ عشرات ثل مئات السنين ،فلم تشيد شدري في التاريخ حرثًا شرسة،
ً

شدري ال يتون على أرض فلسطين من قثل االحتالل السرائيلي ومستعمريه.

1

لقد اقتلع االحتالل ومستعمروه في حرثيم الممنيدة مئات اآلالف من أشدار ال يتون ،مما
أدى ملى تعرية آالف الدونمات ،وحولوا هذه األراضي ملى مستعمرات ليسكن فييا غالي المستعمرين
المتطرفين ،ففي ظل االنتفاضة الفلسطينية األولى قلعوا ما ي يد عن نصف مليون شدري%12 ،
منيا يتون ،وفي ظل عملية السالم واليدوت النسثي الذل دات ثعد اتفاقية أوسلو قلعوا وحرقوا من
ال يتون حوالي  22ألف دونماً ثحدة شق الشوارع االلتفافية ل دمة السالم ،وثعد فشل عملية السالم
ووصوليا ملى طريق مسدود ،واندالع انتفاضة األقصى أوا ر عام  ،2222وفي مطار سياسة
العقاب الدماعي التي انتيدتيا سلطات االح تالل ،ثحي
األشدار ضراوي و صوصاً الحرب على شدر ال يتون.

استغلوا الظروف أكمر وا دادت حرب

2

ثلغت مساحة األراضي الم روعة ثال يتون في الضفة الفلسطينية حوالي  752222دونم،
ما يشكل  %12.5من مساحة أراضي الضفة ،وهي أكثر ثقعة راعية من نوعيا في األراضي
الفلسطينية ،3وحول ال سائر النادمة عن قلع شدر ال يتون أو منع اصحاثه من قطف مماره الل
السنوات المال
على ما يلي:

األولى من عمر انتفاضة األقصى ،ثحي

ثلغت المساحات المتضرري في الضفة

4

 .1ثلغت مساحة األراضي المع ولة لف الددران التي ال تمكن أصحاثيا من الوصول ملييا
حوالي  19222دونم.

1

قاعود ،مصطفى سعد الدين ،2221 ،اغتيال البيئة الفلسطينية (التطهير العرقي) ،ط ، 1صفحات للدراسات والنشر،

دمشق س.22

2

المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان ،مقالة ثعنوان ،موسم تأبين الزيتون الفلسطيني ،تاريخ ياري الموقع

 ،2212/2/2انظر ملى الراثط اللكتروني http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=23

3

ير الدين ،روال ،مقالة ثعنوان ،معاناة المواطن الفلسطيني في موسم الزيتون  ،المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة

االستيطان ،تاريخ ياري الموقع  ،22212/2/2انظر ملى الراثط اللكتروني http://www.nbprs.ps

4

قاعود ،مصطفى سعد الدين ،مردع ساثق ،س -22س24
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 .2تثلغ مساحة األراضي التي تم تدريفيا ثسثب الددران أو الطرق االلتفافية ال اصة
ثالمستعمرات أو ثسثب سياسة العقاب الدماعي حوالي  12222دونم.
 .2أما األراضي الم روعة ثال يتون والمصنفة على أنيا مناطق

طري ،أل تقع ثدوار

المستعمرات أو على طرق المستعمرين األ مر الذل يدعل ممكانية الوصول ملييا شثه
مستحيلة ،فقد ثلغت مساحتيا حوالي  15222دونماً ومعظميا في ناثلس وسلفيت
وطولكرم.
 .4وعليه تصثح المساحة الدمالية للمناطق المتضرري المع ولة والممنوعة والمحروقة حوالي
 44222دونم ،أل ما يعادل  %6من مدموع مساحة األراضي الم روعة ثال يتون ،وقدرت
كمية ال يت المفقود لموسم واحد فقط نتيدة االنتياكات المذكوري ثحوالي  2122طنا،
وقدرت القيمة المالية ليذه ال سائر ثحوالي  4.1مليون دوالر أمريكي.
 .5أما القرى التي يعاني م ارعوها من مشكلة الوصول ملى ثساتين ال يتون وقطافيا فقد ثلغت
في محافظة ناثلس  21قرية ،وفي طولكرم  9قرى ،وفي قلقيلية  9قرى ،وفي سلفيت 12
قرى ،وفي رام اهلل  12قرية ،وفي ثيت لحم  5قرى ،وفي ال ليل  12قرية.
فثين عامي  2221و  2221كانت ساري الم ارعين الفلسطينيين في مدال ال راعة أكمر من 21
مليون دوالر ،وفي نفس الفتري شيدت العائالت الفلسطينية تدمير  1629222شدري من ثينيا
 547222شدري يتون كنتيدة اقتالع المستعمرين لألشدار وحرقيا وعمليات ديش االحتالل،1
ولكن ورغم كل ذلك لم يتوقف الم ارع الفلسطيني عن العناية ثما تثقى له من أشدار يتون ،وعن
راعة ما تثقى له من أرض ثأشدار ال يتون.
وقد أغاظ صمود الفالحين الفلسطينيين وعنايتيم الفائقة ثشدر ال يتون المستعمرين
السرائيليين ،فعملوا على ترويع الفالحين ووضع الم يد من العقثات في طريق وصوليم ملى
ثساتينيم ،و صوصاً في مواسم الحر والقطاف ،واست دموا في سثيل ذلك األسلحة النارية والكالب

1

و اري ال راعة الفلسطينية ،ومرك أثحا

األراضي ،2211 ،مشروع رزنامة شجرة الزيتون (مبادرة الدفاع المشتركة)،

القدس.
772

المتوحشة ،مستغلين حماية ديش االحتالل ليم ،وقد تسثب ذلك ثسقوط العديد من الشيدات واصاثة
المئات من الفالحين ثدراح

طيري ،وأثشع صور تلك اليدمة الشرسة تدلت ثمنع الم ارعين

الفلسطينيين من قطف محصوليم وحرمانيم من ممار ديدهم وعمليم أل حرمانيم من مصدر
د ليم الوحيد الذل يعتمدون عليه في معيشتيم ،وقد كانت وما ت ال محافظة ناثلس من أكمر
محافظات الوطن التي تعرضت ليذا النوع من االنتياك ،حي

ثلغ عدد القرى التي يعاني م ارعوها

من مشكلة صعوثة الوصول ملى حقول ال يتون وقطافيا ثسثب المستعمرين ملى  21تدمع من
مدموع  64تدمعاً سكانياً في المحافظة ،وهي على النحو التالي :ثيت فوريك -ثيت ددن -سالم-
دير الحطب -عورتا -يانون -عقرثة -ثورين -عراق ثورين -عصيري القثلية -الساوية -اللثن
الشرقية -قريوت -دالود -قصري -الناقوري -عينثوس -حواري -كفر قليل -تل -ع موط.

1

وقد قام المستعمرون في كمير من األحيان ثسرقة ال يتون ،وأ ذه ثالقوي وتحت تيديد
السالح ،مما من أصحاثه ثعد القطاف أو ثالتوده المثاشر لقطافه ،مستغلين سياسة الغالق وحظر
التدوال ومنع الم ارعين من التوده ملى أراضييم ،وقد ساعدهم في ذلك دملة كثيري من فتاوى
الحا امات الييود واألوامر والق اررات ،ممل الحا ام "مرد ال الياهو" أحد أثر كثار حا امات
الييود ،ثحي

شرع للمستعمرين سرقة ال يتون الفلسطيني ،قائالً "أنه يمكن دني المحصول وقطف
ّ

ال يتون من م ارع الفلسطينيين ،ألنيم ي رعون في أرضنا" ،2يددر ثالذكر أن مدموعة من
الحا امات الكثار مودودين في المستعمرات المحيطة ثناثلس ممل مستعمري يتسيار ومستعمري
ث ار ا ،أل أن مرك التوديه والتحريض لالعتداتات على الفلسطينيين يصدر من المستعمرات
المحيطة التي يتسم ثعضيا ثسكان غالثيتيم من المتطرفين العنصريين الذين داؤوا صيصًا ملى
تلك المستعمرات على أساس قناعات متطرفة.

1

3

المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان ،مقالة ثعنوان ،موسم تأبين الزيتون الفلسطيني ،مردع ساثق.

2

السلطة الوطنية الفلسطينية ،و اري العالم الفلسطينية ،2211 ،تقرير ثعنوان ،الحرب االستيطانية على شجرة الزيتون

3

دغلس ،غسان ،2212 ،مقالة ثعنوان ،إلى متى سيبقى المستوطنون يعربدون تحت سمع ونظر جيش االحتالل؟ ،منشوري

الفلسطينية ،منشوري ثتاريخ  ،2212/11/2أنظر ملى الراثط اللكتروني http://www.minfo.ps/arabic/index.
في مدلة ناثلس الغد ،محافظة ناثلس ،وحدي العالقات العامة ،س.71
779

ومن األمملة على ذلك قام المستعمرون ثنيب وسرقة كميات كثيري من ممار ال يتون في
المنطقة الواقعة ثين مح افظتي ناثلس وقلقيلية من الحقول التي تحاذل ثؤري حفاد دلعاد االستعمارية
التي تتوسط قرى صري وتل وفرعتا وديت ،ولم تكتفي سلطات االحتالل ومستعمريه ثسرقة الممار،
ثل ت طتيا ملى تدمير ثساتين ال يتون ثالدرف والقطع واشعال الحرائق وحرق أشدار ال يتون،
ثالنار أو ثحرقيا ثالمواد الكيماوية الحارقة والتي تدفف وتقتل الشدري تماماً كما تفعل النيران،
ويتكرر حدو

ذلك الل موسم قطاف ال يتون في العديد من أراضي قرى محافظة ناثلس ممل

أراضي حواري وثيت فوريك وعصيري القثلية وتل وغيرها من القرى ،وأكمر هذه اليدمات شراسة كانت
في قرية ديرالحطب ،حي

قاموا ثإتالف أكمر من ألفي شدري يتون ثواسطة غمرها ثمياه المدارل

والمنتدات الكيماوية التاثعة لمستعمري ألون موريه.

صورة رقم ( :)8قطع واتالف عشرات أشدار ال يتون في قرية عينثوس دنوب ناثلس.
المصدر :دمعية الدراسات العرثية ،مرك أثحا

األراضي.
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صورة رقم ( :)2محراق عشرات الدونمات الم روعة ثال يتون في قرية عصيري القثلية دنوب غرب ناثلس.
المصدر :مدلس قرول عصيري القثلية.

وفي شيادي مسرائيلية ،يقول " ئيف شيف" -وهو محلل سياسي استراتيدي مسرائيلي" -ما
قيمة ما تعلن عنه قيادي الديش السرائيلي من تسييالت ثإعطات تصاريح لعمال فلسطينيين أو
تدار أمام عملية ادتما

لمئات أشدار ال يتون التي تعود للفالحين الفلسطينيين في سفوح دثال

ناثلس ،فيل سيغطي تصريح العمل في مسرائيل على الغضب والكراهية التي يميرها مشيد قطع
وحرق وتدريف أشدار ال يتون؟ من ادتما

أشدار ال يتون يشكل رم ًا لع م المستوطنين الييود

على طرد ديرانيم الفلسطينيين ،وهو عمل مقيت يشكل نوعًا من الرهاب الممنيج".1
وفي الوقت ذاته يعمل المستعمرون على راعة أشدار ال يتون في المستعمرات واألراضي
المحيطة ثيا التي درى مصادرتيا ثأوامر عسكرية ،كما دات في
السرائيلي يسرائيل كاتس) حي

طة كاتس (و ير ال راعة

أمر ثغرس  72ألف شدري يتون في أراضي "ييودا والسامري"،

واليدف :ملكية األشدار ستكون فقط للييود فيمنع نقل األراضي في المستقثل ملى أيدل
الفلسطينيين ،وحسب ال طة التي درى ثلورتيا مع دائري االستيطان في الوكالة الييودية ثكلفة

1

قاعود ،مصطفى سعد الدين ،اغتيال البيئة الفلسطينية ,مرجع سابق ،س.22
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ماليين الدوالرات ،لتكون تحت تصرف المستعمرين فقط وسيكون المحصول لالستيالك في
األراضي المحتلة ،وهذه ال طة لم تندح ثالكامل

.1

وقد صرح و ير الدولة لشؤون الددار واالستيطان الفلسطيني (ماهر غنيم) ،ملى أنه في عام
 ،2211ثلغ عدد األشدار التي لحق ثيا الضرر ،سوات ثالقطع ،أو الحرق أو القلع أو التسميم
ثالمياه العادمة حوالي  16292شدري ،منيا  11692شدري يتون ،2أما في عام  2229فقد تم
االعتدات على ما يقارب  14222شدري يتون في األراضي الفلسطينية ،لصالح توسيع المستعمرات
الييودية ،واقدام المستعمرين على محراق وتقطيع آالف األشدار األ رى ،وقد ترك ت هذه
االعتداتات في محافظات شمال الضفة ،وأكمرها كان في مدينة ناثلس ،حي

اعتدى االحتالل

ومستعمروه على حوالي  6222شدري يتون  ،وفي ثداية موسم ال يتون من نفس العام تم ضثط
منشورات و عت ثالقرب من المستعمرات ،تدعو المستعمرين ملى مفشال الموسم ومنع الم ارعين من
الوصول ملى أراضييم وموادية نشطات السالم األدانب وسرقة كاميراتيم وسرقة ممار ال يتون الذل
يدنيه الم ارع الفلسطيني.3
وقد كشف تقرير لإلغامة ال راعية الفلسطينية يومق اعتداتات المستعمرين ودنود ديش
االحتالل الل موسم قطاف ال يتون عام  ،2211أن نحو  2727شدري يتون تضررت ثالحرق
أو التدريف أو القلع من قثل المستعمرين وسلطات االحتالل الل موسم قطاف  2211فقط ،هذا
عدا األشير األ رى من السنة ،وكشف التقرير أن  %66من االعتداتات نفذها مستعمرون ،وهذا
يعكس الدور الذل يمارسه المستعمرون في استيداف األرض وأشدار ال يتون ثما ال يمكن فصله
عن ما أطلق عليه من قثل المستعمرين ث طة "دفع الممن" والتي تشمل ملحاق أضرار ثممتلكات
الفلسطينيين وحقوليم ،كقطع أشدار ال يتون واحراق الم روعات ،وأن  %29من مدمالي
1

نفس المردع ،س.24

2غنيم ،ماهر ،2211 ،مقالة ثعنوان ،االعتداءات االستيطانية لعام  ،2188وكالة مع ًا ال ثارية ،تاريخ نشره 2211/12/29
أنظر ملى الراثط اللكتروني http://www.maannews.net/arb/print.aspx?ID=448486

3مرك أثحا
،2119

األراضي ،مقالة ثعنوان ،إسرائيل اعتدت على  84111شجرة زيتون لصالح توسيع المستعمرات خالل العام

دريدي

األيام،

تاريخ

نشره

،2229/12/2

أنظر

ayyam.com/article.aspx?did=127920&date=12/3/2009
700

ملى

الراثط

اللكتروني

http://www.al-

االعتداتات نفذها ديش االحتالل ،وما نسثته  %5من مدمالي االعتداتات غير محددي دية التنفيذ
(مستعمرين أو ديش االحتالل).1
وأظير التقرير أن  %51من هذه االعتداتات طالت م ارعين وأشدار ال يتون في محافظة
ناثلس ،وما تثقى و ع على  7محافظات في الضفة الغرثية ،وهذا يؤكد أن محافظة ناثلس تحصل
على نصيب األسد من اعتداتات المستعمرين ،ويعود ذلك ملى طثيعة المستعمرين المودودين في
مستعمرات المحافظة ،فيم من المتطرفين المتدينيين ،موضحًا أن اعتدات منع الوصول ملى حقول
ال يتون سدل النسثة األكثر من مدمالي االعتداتات ،وذكر التقرير ملى أنه تم قطع  242شدري
يتون من قثل المستعمرين في 2محافظات ثالضفة الغرثية هي ناثلس وسلفيت ورام اهلل ،وسدلت
أعلى نسثة اعتدات ثالقطع في محافظة ناثلس ثواقع  275شدري يتون أل ما نسثته  %11من
مدمالي انتياكات قطع أشدار ال يتون ،يلييا محافظة سلفيت ثواقع  42شدري أيه ما نسثته ،%12
سدل

وأ ي ًار رام اهلل ثواقع  25شدري أل ما نسثته  ،%7وفيما يتعلق ثاستيداف الم ارعين ،حي
مصاثة  15م ارعاً وم ارعة وترك ت الصاثات دميعيا في محافظة ناثلس ثنسثة .2%122

وقدرت الغامة ال راعية الفلسطينية سائر االعتداتات ثالحرق أو القطع أو الدرف لموسم
القطاف فقط ثحوالي  712222شيقل مسرائيلي ( 222222دوالر أمريكي) ،وهذه التقديرات مقتصري
فقط على ال سائر المثاشري للفاقد من أشدار ال يتون المحترقة أو المقطوعة أو التي تم تدريفيا من
قثل المستعمرين وسلطات االحتالل ،ودون احتساب ال سائر عن النتاج التراكمي ألشدار ال يتون
المستيدفة الل األعوام المقثلة  .3وقد تم رصد العديد من االعتداتات واالنتياكات ثحق أشدار
ال يتون والم ارعين الفلسطينيين في محافظة ناثلس لعام  2211وهي على النحو

1

في

التالي:

الغامة ال راعية الفلسطينية ،2211 ،تقرير ثعنوان 6211 ،شجرة زيتون تضررت خالل موسم قطاف  ،2188منشوري
دريدي

القدس

الفلسطينية،

تاريخ

النشر

،2211/12/19

www.alquds.com/pdfs/pdf_docs/2011/19/pag13.pdf

أنظر

ملى

الراثط

اللكتروني

2

الغامة ال راعية الفلسطينية ،2211 ،تقرير ثعنوان 6211 ،شجرة زيتون تضررت خالل موسم قطاف  ،2188منشوري

3

نفس المرجع.

في دريدي القدس الفلسطينية ,مرجع سابق.

708

جدول رقم ( :)82إعتداءات وانتهاكات المستعمرين على أشجار الزيتون والمزارعين في محافظة
نابلس :2188
نوع االعتداء(زراعي)

منطقة االعتداء

نتائج االعتداء

تاريخ

كانون ثاني

مهاجمة مزارعين وتدمير

أراضي قرى عصيرة القبلية

إصابة ثالثة مزارعين وتدمير  811شتلة

شباط

مهاجمة مزارعين وتجريف

أراضي قرى صرة وتل وجالود

إصابة مزارعين وقلع  225شجرة زيتون

وقلع وسرقة أشتال زيتون

ومادما وعوريف ودير الحطب

وسرقة  81أخرى وتجريف اراضي زراعية

مهاجمة مزارعين واقتالع

أراضي قرى قصرة وحوارة

إصابة سبعة مزارعين واتالف واقتالع 221

االعتداء

ومصادرة حقول زيتون

ولوزيات

اذار

وتجريف أراض مزروعة

وقريوت وقصرة وجالود

وقصرة

وعورتا وبيت دجن

زيتون ومصادرة  25دونماً القامة بؤرة
إستعمارية

في دير الحطب

شجرة زيتون وتجريف أراض زراعية في

بالزيتون
نيسان

مصادرة وتجريف أراض

أراضي قرى عراق بورين

زراعية ومنع المزارعين من

وعورتا وعقربة

إحراق األشجار ومنع

أراضي قرى مادما وبورين

الوصول إليها

أيار

عورتا

المزارعين من الوصول إلى

وقريوت وقصرة

حزيران

مصادرة واحراق أراض

أراضي قرى مادما وبورين

أراضيهم

مصادرة أكثر من  8111دونم من األراضي
الزراعية ومنع زراعتها

إحراق  2دونم من األراضي الزراعية منها
زيتون

إحراق  211شجرة زيتون و 51شجرة لوز

مزروعة بالزيتون واللوز

وعراق بورين ودير الحطب

ومصادرة  819دونم في قريوت

تموز

إحراق أراض مزروعة

أراضي قرى بورين ومادما

إحراق  61دونما مزروعة بالزيتون

والباذان

بمحاصيل أخرى

بالزيتون

وقريوت وعورتا

وعورتا وعصيرة القبلية

والعشرات من الدونمات المزروعة

آب

إحراق األشجار وقلع أراضي

أراضي قرى بورين وقصرة

إحراق أكثر من 851دونما باإلضافة إلى

أيلول

إحراق وقلع وقطع أراضي

أراضي قرى بورين ومادما

قلع وقطع  495شجرة زيتون واحراق أكثر

تشرين اول

قلع وقطع زيتون ومهاجمة

أراضي قرى قصرة ومادما

قطع  211شجرة زيتون وقلع العشرات

لمحصول الزيتون

وقرى أخرى

تشرين ثاني

تجريف وقلع وقطع أراض

أراضي قرى الساوية ومادما

قطع جذور وقلع  51شجرة زيتون وتجريف

كانون أول

قطع واعتقال أطفال

أراضي قرى بورين واللبن

إعتقال ثالثة أطفال خالل جمعهم ثمار

مزروعة بالزيتون
أشجار زيتون

المزارعين أثناء قطفهم

مزروعة بالزيتون

وجالود

وحوارة وعينبوس وقصرة

ويانون ودير الحطب وعزموط

وبورين

الشرقية

قلع  651شجرة زيتون
من  211دونماً

منها ومنع وصول المزارعين إلى أراضيهم

أراضي مزروعة بالزيتون في الساوية

الزيتون وقطع  85شجرة زيتون في بورين

المصدر :السلطة الوطنية الفلسطينية ،سلطة دودي الثيئة الفلسطينية ،انتهاكات عام  ،2188محافظة ناثلس،
ثتصرف الثاح

ثاالعتماد على ثيانات ثعض المواقع ال ثارية ممل مع ًا ودنيا الوطن.
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 6:4تأثير المستعمرات على البيئة في محافظة نابلس:
ال يقتصر تأمير االستيطان االستعمارل السرائيلي على الوضع السياسي واألمني للمناطق
التي تشمليا حركة االستعمار ،ثل تمتد لتشمل التوا ن الثيئي القائم في المدتمع الفلسطيني
واألراضي الفلسطينية ،ومن اآلمار الثيئية لإلستيطان االستعمارل السرائيلي ما يلي:
 .1التلو الناتج عن المياه العادمة.
 .2التلو الناتج عن النفايات الصلثة.
 .2التلو الناتج عن المصانع المنتشري في المستعمرات السرائيلية.
 8:6:4التلوث الناتج عن المياه العادمة:
عمدت مسرائيل ملى تصريف ماليين األمتار المكعثة من المياه العادمة الناتدة عن
استيالك المستعمرين في المستعمرات السرائيلية نحو األودية واألراضي ال راعية الفلسطينية ،دون
االهتمام ثتكريرها واعادي استعماليا ،وثالتالي تشكل هذه المياه العادمة ط اًر ثيئياً كثي اًر على الصحة
العامة للمواطنين الفلسطينيين.
وتشير التقديرات ملى أنه في الضفة الغرثية وحدها ثلغت كمية المياه العادمة التي تنتج عن
المستعمرات السرائيلية التي يقطنيا حوالي  622222مستعمر حوالي  54مليون متر مكعثا
سنويا ،1في حين أن كمية ما ينتده الفلسطينيون في الضفة الغرثية من مياه عادمة للعام  2212قد
ثلغ  49.2مليون متر مكعثا ،علماً أن عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغرثية قد ثلغ 2.5
مليون نسمة ،2ومن هنا يظير الفرق اليائل ثين االست دام الفلسطيني للمياه واست دام المستعمرين،
مع األ ذ ثعين االعتثار فارق عدد السكان ،ثالضافة ملى أن  %92من مساكن المستعمرات
1

معيد أريج لألثحا

التطثيقية ،تقرير ثعنوان ،غزو إسرائيلي من نوع جديد يهدد صحة الشعب الفلسطيني ،قاعدي ثيانات

المستعمرات ،تاريخ ياري الموقع ( ،)2212/2/22أنظر ملى الراثط اللكتروني

.http://www.poica.org/editor/case-studies/view.php?recordID=1575

2

معيد أريج لألثحا

التطثيقية ،2211 ،ثح

ثعنوان ،الوضع الراهن للبيئة الفلسطينية من منطلق حقوق اإلنسان ،ثيت

لحم ،فلسطين ،س.7
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متصلة ثشثكات الصرف الصحي مال أن نسثة ما يعالج منيا ال يتداو  ،1%12في حين ثلغت
نسثة األُسر في الضفة الغرثية التي تت لس من مياهيا العادمة ثواسطة شثكة الصرف الصحي
عام  2229حوالي ،2%25.5أما على مستوى التدمعات كان هناك  64تدمعاً في الضفة الغرثية
متصلة ثشثكة الصرف الصحي ،أما في محافظة ناثلس فيناك  12تدمعاً متصلة ثشثكة الصرف
الصحي وذلك الل العام  .32221من كل هذا االستيتار السرائيلي ثالثيئة الفلسطينية يسثب
ار دسيمة على األودية واألراضي ال راعية.
أضر ا
ومن األماكن التي تذهب ملييا مياه الصرف القادمة من المستعمرات حسب تقارير و اري
شؤون الثيئة الفلسطينية هي :وادل قانا والذل يقع ثين ناثلس وقلقيلية وتصب فيه مستعمرات أريئيل
ومدموعة من المستعمرات األ رى ،ثالضافة ملى وادل حثلة في قلقيلية ووادل المقطع في دنين
ووادل النار وغيرها من األودية الفلسطينية األ رى.4

1

السلطة الوطنية الفلسطينية ،مرك المعلومات الوطني الفلسطيني ،2227 ،تقرير بمناسبة اليوم العالمي للبيئة ،تاريخ

ياري

الموقع

،2212/2/12

أنظر

.http://www.idsc.gov.ps/arabic/environmen/study/studyll.html

2
3
4

ملى

الراثط

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2229 ،مسح البيئة المنزلي ،رام اهلل ،فلسطين ،س.21

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2221 ،مسح التجمعات السكانية ،رام اهلل ،فلسطين ،س.26
قاعود ،مصطفى سعد الدين ،اغتيال الثيئة الفلسطينية ،مردع ساثق ،س.72
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اللكتروني

صورة رقم ( :) 6المياه العادمة لمستعمري ألون موريه في أراضي دير الحطب وع موط.
المصدر :مدلس قرول دير الحطب.

وثذلك فإن المياه العادمة تلعب دو اًر كثي اًر في تلوي

الثيئة ،فيي تعمل على تلوي

المياه

الدوفية والسطحية واألراضي ال راعية والم روعات ،ونشر الروائح الكريية وتكامر الحشرات الضاري
وانتشار األوثئة واألمراض الم منة ثين السكان الفلسطينيين ،وثالضافة ملى اعتثارها مناطق لدلب
الكالب الضالة وال نا ير التي تقوم ثميادمة الفالحين في كمير األحيان.1

1

السلطة الوطنية الفلسطينية ،و اري الثيئة ،2222،االنتهاكات اإلسرائيلية للبيئة الفلسطينية ،س -24س.26
701

جدول رقم (  :)86المستعمرات وأماكن تصريف مياهها العادمة في محافظة نابلس.1
المستعمرة

مكان التصريف

ألون موريه

تصب مياه مدارييا في أراضي قرى دير الحطب وسالم وع موط
ال راعية *

ميتمار
مستعمري
عيلي

تصب مياه مدارييا في أراضي الم ارعين الفلسطينيين ثين

ناثلس وعورتا

تصب مياه مدارييا في أراضي قرية اللثن الشرقية ال راعية من
الدية الشرقية

مستعمري

تصب مياه مدارييا في أراضي دالود وقريوت و رثة صري

مستعمري

تصب مياه مدارييا في أراضي الم ارعين الفلسطينيين في رثة

مستعمري

تصب مياه مدارييا في أراضي محافظة رام اهلل والثيري المداوري

مستعمري

كانت تصب مياه مدارييا في أراضي ثرقة وسثسطية ال راعية

شيلو

م وراه

طانا

معاليه لفونا لناثلس
حومش قثل
م الئيا

من دميع المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين في محافظة ناثلس من شماليا ملى
دنوثيا ،ومن غرثيا ملى شرقيا ،تقوم ثضخ مياهيا العادمة سوات أكانت من لية أو صناعية ثاتداه
األودية والحقول الفلسطينية ،األمر الذل ألحق الضرر ثالنسان والحيوان والنثات والترثة والمياه
السطحية والدوفية واليوات ،2ومنذ احتالل الضفة الغرثية عام  ،1967عملت سلطات االحتالل
 1المصدر 1* :قاعود ،مصطفى سعد الدين ،2221 ،اغتيال البيئة الفلسطينية ،ط ،1صفحات للدراسات والنشر ،دمشق،
س 2 .76 -74معيد أريج لألثحا

التطثيقية ،2225 ،البيئة الفلسطينية في يوم البيئة العالمي ،القدس،2212/2/16 ،

أنظر ملى الراثط اللكتروني http://www.idsc.gov.ps/arabic/environment/study/study7.html
2

موقع دنيا الوطن ال ثارل ،2225 ،تقرير ثعنوان ،االحتالل يحول نابلس إلى مكب للنفايات ومجاري المستوطنات ،تاريخ

نشره  ،2225/5/22أنظر ملى الراثط اللكتروني http://www.alwatanvoice.com/arabic/news
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على مهمال المشا ريع التطويرية لقطاع المياه والصرف الصحي ،حي

كانت سلطات االحتالل

تدثي الضرائب من المواطنين الفلسطينيين مال أن عائدات هذه الضرائب كانت تصرف ل دمة
مصالح االحتالل والمستعمرين ،حي

أ ل االحتالل ثالعديد من االتفاقيات التي وقعت مع السلطة

الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق ثالحماية الثيئية واستغالل المصادر الطثيعية ،حي

كانت سلطات

االحتالل ترفض العديد من المشاريع لقامة شثكات صرف صحي ثدعم من الدول المانحة ،وكانت
تشترط علييا أن يكون المشروع مشترك مع المستعمرات لمعالدة المياه العادمة ،وعليه رفض
الفلسطينيون المقترح ألن ذلك يعتثر محاولة لشرعنة المستوطنات السرائيلية ،وعليه تم تعليق
وتدميد حوالي  152مشروعا في مدال تحسين

دمات الثنية التحتية وفي مقدمتيا الصرف

الصحي.1

1

العتيلي ،شداد ،2221 ،الوضع المائي في الضفة الغربية مأساوي وبقطاع غزة كارثي (إسرائيل تسيطر على مصادر

المياه) ,تاريخ ال ياري  ،2229/12/15أنظر ملى الراثط اللكتروني .http://www.alquds.com/node/24253
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خريطة رقم (  :)82المياه العادمة المتدفقة من المستعمرات السرائيلية في محافظة ناثلس.
المصدر :معداد الثاح

ثاالعتماد على ثيانات من المرك الدغرافي الفلسطيني . 2211
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 2:6:4التلوث الناجم عن النفايات الصلبة:
عملت سلطات االحتالل على شن حرب ممنيدة على ثيئة النسان الفلسطيني من أدل تحويل
أرضه ملى مكان غير صالح للعيش والقضات على تطوره مقتصادياً وادتماعياً وثالتالي دفعه ملى
اليدري ،حي

امتا ت الحرب الثيئية ثطاثعين :األول تممل ثال الل ثاالتفاقيات المثرمة مع

الفلسطينيين والمتعلقة ثحماية الثيئة واالست دام المستدام للمصادر الطثيعية وذلك لتحويل األراضي
الفلسطينية ملى مكثات للنفايات السرائيلية ،لوحظ أن ( )14تدمعاً من التدمعات السكانية
الفلسطينية تقوم المستعمرات السرائيلية ثاست دام أراضييم مكثا للنفايات ثشكل عشوائي غير منظم
وغير صحي ،ومن هذه التدمعات في محافظة ناثلس ( عصيري القثلية ومادما وثيت فوريك وثيت
ددن ومددل ثني فاضل وديرشرف)  ،أما الطاثع الماني فيتممل ثإعاقة تنفيذ المشاريع المتعلقة
ثإداري النفايات في األراضي الفلسطينية التي من شأنيا الحد من المشاكل الثيئية المنتشري.1
حي

تساهم المستعمرات المنتشري في محافظة ناثلس ثتلوي

الثيئة الفلسطينية عن طريق

النفايات الصلثة الناتدة عن است دامات المستعمرين الم تلفة المن لية والصناعية ،وتقوم
المستعمرات السرائيلية ثإلقات هذه النفايات على ا تالفيا في األراضي الفلسطينية المحتلة عام
 ،1967كما هو الحال في المكب المقام ملى الغرب من قرية ثيت فوريك وقرية ثيت ددن ،وتقدر
كمية النفايات الصلثة التي يتم منتاديا سنوياً في المستعمرات السرائيلية المو عة في الضفة الغرثية
ثحوالي  217ألف طن سنوياً ويتم الت لس من  %12من هذه النفايات في المكثات التاثعة
للثلديات والمدالس القروية الفلسطينية وثشكل غير قانوني.2
وأكثر ممال على ذلك ،تقوم مستعمري يتسيار ثالت لس من نفاياتيا الصلثة في منطقة
العثدلي (أثوديس) ثدوار العي رية والسواحري ،أما مستعمرتي ألون موريه وايتمار وغيرها من
المستعمرات فإنيا تت لس من نفاياتيا الصلثة في المكب المقام ملى الغرب من قرية ثيت فوريك
1

طعمه ،أيسر ،2212 ،أثر المصانع اإلسرائيلية على البيئة الفلسطينية في األراضي الفلسطينية ,مقدمة إلى مؤتمر

(الصناعات اإلسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات اإلسرائيلية جسور سالم وتنمية إقتصادية أم دمار لإلنسان

والبيئة) ،طولكرم ،تاريخ عقده .2211/2/12114

2

معيد أريج لألثحا

التطثيقية ،2229 ،إدارة النفايات الصلبة في فلسطين ,وحدة أبحاث البيئة والمياه ،القدس ،س.12
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وقرية ثيت ددن ،شرق مدينة ناثلس ،1وهذه المكثات العشوائية تنتج عنيا الكمير من المشاكل
الثيئية والتي من أهميا:2
 .1تلو مساحات واسعة من األراضي ال راعية نتيدة است دام هذه األراضي مكثات عشوائية
للت لس من هذه النفايات الصلثة والمواد ال طري.
 .2تلو المياه الدوفية نتيدة تسرب العصاري الناتدة من هذه النفايات الصلثة.
 .2تعتثر أكوام النفايات الصلثة المودودي دا ل هذه المكثات العشوائية ملدأ للقوارض
والحشرات التي تسثب أض ار اًر صحية ومادية للمواطنين ،فالمناطق التي تكمر فييا حاالت
السرطان وعلى رأسيا سرطان الدم وسرطان الممانة والرئة تكون قريثة من مكثات النفايات،
هذا ثالضافة ملى ضعف ثنية المواليد و فة الو ن عندهم وقصر القامة ومشاكل تتعلق
ثالتنفس والقلب.
 .4الحرق العشوائي ليذه النفايات يسثب تلو اليوات.
 .5دفن العديد من المواد ال طري مديولة المصدر والنوع في األراضي الفلسطينية.
ولقد عملت سلطات االحتالل على تحويل األراضي الفلسطينية ملى مكثات للنفايات الصلثة
وال طري ،وذلك من الل مقامة مكثات اصة ثيم دا ل األراضي الفلسطينية ممل مقامة مكب
دا ل محافظة ناثلس في موقع يعرف ثاسم كساري أثو شوشة ،وذلك لنقل  12آالف طن من
النفايات شيرياً من دا ل األراضي المحتلة عام  1941ومن المستعمرات السرائيلية القريثة من
المنطقة ،ثالضافة ملى

است دام ثعض المكثات الواقعة دا ل المحافظة التي تست دم من

الفلسطينيين ،ممل مكب ثيت فوريك الواقع ملى الشرق من مدينة ناثلس.3
ونتيدة لسياسة الغالق والع ل وتشديد الحصار التي اتثعتيا سلطات االحتالل في ظل
انتفاضة األقصى عام  ،2222تدهورت عملية مداري النفايات الصلثة ،وا داد عدد مكثات النفايات
1

غلمي ،محمد عوده ،مردع ساثق ،س.247

3

الييئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،2225 ،البيئة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (حالة دراسية :محافظة

2

طثيل ،محمد ،وآ رون ،مردع ساثق ،س.467

بيت لحم) ,سلسلة تقارير اصة ( ،)42رام اهلل ،س.27
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العشوائية المفتوحة في الضفة الغرثية من  19ملى  119مكثاً ،وفي محافظة ناثلس ارتفعت من 11
ملى  29مكثاً.

خريطة رقم ( :)82عدد مكثات النفايات الصلثة في محافظة ناثلس قثل و الل االنتفاضة المانية.
المصدر :معيد أريج لألثحا

التطثيقية ،2225 ،البيئة الفلسطينية في يوم البيئة العالمي ،القدس ،تاريخ ال ياري

 ،2212/2/16أنظر ملى الراثط اللكتروني http://www.idsc.gov.ps/arabic/environment/study/study7.html

 6:6:4التلوث الناتج عن المصانع المنتشرة في المستعمرات اإلسرائيلية:
تعمل سلطات االحتالل على تلوي

الثيئة في الضفة الغرثية عثر مقامتيا للمناطق

الصناعية دا ل األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  1967أو المناطق القريثة منيا حي

يتم

الت لس من نفاياتيا الصناعية فييا ،ونتيدة أن تلك الصناعات يفرض علييا شروط ضاثطة دداً
في األراضي المحتلة عام  1941من سلطة دودي الثيئة السرائيلية وو اري الصحة السرائيلية،
ولليروب من ذلك كان الحل لدييم ثنقل تلك الصناعات ملى المستعمرات المقامة على أراضي
الضفة الغرثية ،ليتكثد ال مواطن الفلسطيني ال سائر المترتثة علييا ،منيا الثيئية ،والصحية ،والنفسية
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وغيرها ،حتى أصثحت الضفة الغرثية هي المكان المفضل لكل هذه المصانع التي تث

سموميا في

كل مكان.1
حي

تقع المستعمرات الصناعية السرائيلية المقامة في الضفة الغرثية في المناطق

المصنفة ( )cحسب اتفاق أوسلو ،وهي ت ضع للسيطري السرائيلية الكاملة ،ويتم مدارتيا ثالكامل
من المستعمرين وفي غياب تام للسلطة الفلسطينية أو أل دية مراقثة أ رى ،2وتشير الحصائيات
ملى أن عدد المستعمرات الصناعية في الضفة الغرثية قد ثلغت  22مستعمري صناعية مو عة على
محافظات الوطن ( 5مستعمرات صناعية في محافظة سلفيت ،و 4مستعمرات صناعية في محافظة
قلقيلية ،و 2مستعمرات صناعية في كل من محافظتي ال ليل والقدس ،ومستعمري صناعية واحدي
في كل من دنين وأريحا وثيت لحم ،أما محافظة ناثلس فيودد ثيا مستعمرتين صناعيتين هما:
مستعمري ألون موريه ومستعمري شيلو) هذا ثالضافة ملى منشات ما ال يقل عن سثع مناطق صناعية
دا ل األراضي الفلسطينية في الضفة الغرثية على الحدود مع األراضي المحتلة عام  1941ثقرار
من حكومة االحتالل ،مكرسة ثذلك سياسة الفصل العنصرل.3

1

المعيد العرثي للثحو

والدراسات الستراتيدية ،تقرير ثعنوان ،تأثير االحتالل على البيئة في فلسطين ،تاريخ ال ياري

 ،2212/1/21أنظر ملى الراثط اللكتروني http://www.airssforum.com/showthread.php?t=2981

2
3

اليدهد ،آمال ،القيتي ،رام  ،2229 ،أثر المصانع اإلسرائيلية على الصحة والبيئة الفلسطينية في محافظات الشمال.

طعمه ،أيسر ،مردع ساثق ،س.12
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خريطة رقم ( :)81التو يع الدغرافي للمستعمرات الصناعية السرائيلية في محافظة ناثلس.
المصدر :معداد الثاح

ثاالعتماد على ثيانات ومعلومات من المرك الدغرافي الفلسطيني . 2211

على الرغم من التعتيم على نوعية الصناعات السرائيلية وكميات منتاديا وم لفاتيا في
المناطق الفلسطينية ،فإن التقديرات تشير ملى ودود أكمر من  222مصنعاً مسرائيلياً في الضفة
الغرثية ،ويعتثر معظميا صناعات شديدي التلوي

للثيئة وللصحة العامة ممل األلمنيوم ،وصناعة

المثيدات واألسمدي الكيماوية ،والغا ات ،أما في محافظة ناثلس ففييا مستعمرتان صناعيتان هما:
781

ألون موريه وشيلو ،حي

يودد ثيما العديد من المصانع ،كما تودد مصانع أ رى في المستعمرات

المنتشري على أراضي المحافظة.
جدول رقم (  :)84المصانع الموجودة في المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة نابلس.1
اسم المستعمرة

المصنع المنتج

الضرر البيئي للسكان الفلسطينيين

حومش قثل م الئيا

مصنع ألمنيوم

تت لس المستعمري من الم لفات الصناعية
ثالقرب من قرى ثرقة ووادل سثسطية *

مصنع منظفات كيماوية
مصنع ألمنيوم

مصنع تعثئة مواد غذائية
ألون موريه

تصب الم لفات الصناعية الصلثة والسائلة في

مصنع دهانات من لية

حقول ال يتون للسكان الفلسطينيين في قرى سالم

مصنع مثيدات حشرية

مصنع للصفائح المعدنية وقطع

ودير الحطب وع موط

الغيار العسكرية

مصنع وثرمدة الحواسيب
شيلو

مصنع ألمنيوم

تصب الم لفات الصناعية الصلثة والسائلة في

مصنع الدلود

حقول ال يتون للسكان الفلسطينيين

مصنع كيماول
ميتمار

تصب الم لفات الصناعية الصلثة والسائلة في

مصنع ألمنيوم

حقول ال يتون للسكان الفلسطينيين

مصنع دهانات من لية
مدداليم

مصنع دلود

معاليه لفونا

مصنع ألمنيوم

تصب الم لفات الصناعية الصلثة والسائلة في
حقول ال يتون للسكان الفلسطينيين

مصنع ثالستيك

تصب الم لفات الصناعية الصلثة والسائلة في
حقول ال يتون للسكان الفلسطينيين *

1المصدر 1 :المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان ،تقرير ثعنوان ،أثر المستعمرات اإلسرائيلية على البيئة
الفلسطينية ،تاريخ ال ياري  ،2212/1/2انظر ملى الراثط اللكتروني  * 2 www.nbprs.ps/page.phpدمعية الدراسات

العرثية ،مرك أثحا

األراضي ،سلسلة تقارير عن مستعمرات محافظة نابلس ،قاعدي ثيانات المستعمرات ،القدس.
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وثالتالي فإن هذه المصانع السرائيلية المنتشري في محافظة ناثلس تؤمر ثشكل كثير على الثيئة في
المحافظة ،وأكثر ممال على ذلك قرى سالم ودير الحطب وع موط ،حي

تتأمر هذه القرى ثالنفايات

الصلثة والسائلة التي تنساب ملييا من مصانع مستعمري ألون موريه ،وتؤدل هذه ملى تدمير ثيئي
كثير في األراضي التي تأتي علييا ،حي

تتممل الم اطر الناتدة عن المصانع السرائيلية كما

يلي:1
 .1تلوي

مصادر المياه من درات تفريغ المياه العادمة الصناعية في الوديان ،فالمياه الناتدة عن

هذه الصناعات تحتول على الكمير من المواد السامة ممل (األلمنيوم ،الكروميوم ،الرصاس ،ال نك
والنيكل).
 .2الغا ات الناتدة من المصانع السرائيلية التي تشكل تلو لليوات وممال على ذلك الد ان األسود
الحامضية والتي تتشكل فوق القرى المحيطة ثالمناطق الصناعية السرائيلية ،ويؤدل ذلك
والسحب
ّ
ملى مصاثة الناس ثالعديد من األمراض ممل سرطان الرئة وصعوثة التنفس وآالم في الرأس
والتياثات في األعين والحكة وغيرها من األمراض.
 .2تصريف نفايات أو م لفات أو حرق م لفات تلك المصانع في األراضي الفلسطينية ،وممال
على ذلك مستعمري ألون موريه ،حي

يقوم المستعمرين ثحرق د ت من نفايات المصانع أما الد ت

اآل ر فيوضع في مكب ثيت فوريك القريب من المستعمري.
 .4تفريغ العديد من المواد الكيماوية والقلوية التي تمس الترثة وتؤدل ملى التصحر.
 .5عدم متثاع أل من الدراتات الثيئية في هذه المصانع األمر الذل يدعل المستعمرات ثديل
مناسب للمستممرين السرائيليين.
 .6الحواد

المتكرري لتيريب المواد السامة الناتدة عن المصانع السرائيلية في األراضي المحتلة

عام  1941ملى أراضي الضفة الغرثية ،وهناك العديد من الشواهد على ذلك ،حي

قامت سلطات

االحتالل ثدفن مواد سامة س اًر ثالقرب من قرية ع ون القريثة من طولكرم ،وكذلك تقوم سلطات

1

طثيل ،محمد ،وآ رون ،المخاطر البيئية في فلسطين ،مردع ساثق ،س.469
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االحتالل ثنقل كميات كثيري من النفايات السامة من دا ل األراضي المحتلة  1941ملى مكب
كساري أثو شوشه الواقع ملى الغرب من مدينة ناثلس ثين قريتي دير شرف وقوصين.
 4:4تأثير المستعمرات على حركة وتنقل السكان الفلسطينيين في محافظة نابلس:
 8:4:4الطرق االلتفافية:
وهي طرق تشقيا سلطات االحتالل ترثط المستعمرات ثعضيا ثثعض ثعيداً عن المناطق السكنية
العرثية ،فيتم تدديد طرق تراثية قديمة وشق أ رى ،مضافة ملى فتح طرق سريعة في مناطق الضفة
الغرثية المأهولة ثالسكان من الشمال ملى الدنوب عثر وادل األردن ،ثحي

يصثح المستعمرون

الذين يعيشون في وسط القرى والمدن العرثية قادرين على التحرك دون أن يضطروا ملى موادية
الفلسطينيين ،ويمكن القول أن الطرق االلتفافية تشكل سياداً أمنياً حول المستعمرات ،وفي الوقت
تحول التدمعات الفلسطينية ملى مالمة كانتونات منع لة في شمال ووسط ودنوب الضفة
نفسه ّ

الغرثية محاصري ثالمستعمرات والطرق االلتفافية والمنشآت العسكرية ،ثما يضمن لسرائيل السيطري
األمنية على تلك المناطق ،وكل هذا يؤدل ملى الحيلولة دون مقامة دولة فلسطينية ذات كيان
متكامل والعمل على دعل هذه الدولة د اًر مترامية األطراف غير متصلة.
وتعتثر الطرق االلتفافية محدى آليات التوسع االستعمارل السرائيلي؛ مذ يتم مصادري
مساحات كثيري من األراضي ال راعية التاثعة للفلسطينيين من

الل أوامر وضع اليد ثدعوى

الضروري األمنية( ،مما يدعل المالك الفلسطينيين غير قادرين على االحتداج ضدها) ،ووضع اليد
هذا هو مدرات أولي يميد للمصادري النيائية ،وال تثنى الطرق االلتفافية ثشكل عشوائي أو تلقائي،
وانما هي د ت من الم طط االستعمارل السرائيلي العام ،1من فكري ثنات ممل هذه الشثكة عرضت
مثان اليدمة االستيطانية الكثرى في أوا ر السثعينات في القرن الماضي ،2ولكن مرحلة التطثيق
ثدأت في أوائل الممانينات من نفس القرن ،وثالتحديد في عام  1912حي
1

تم العالن عن األمر

المرك الفلسطيني لإلعالم ،2222 ،تقرير ثعنوان ،الطرق االلتفافية اإلسرائيلية ،تاريخ ياري الموقع  ،2212/2/22أنظر

ملى الراثط االلكتروني http://www.palestine-info.info/arabic/books/entefada/tahrer8.htm

2

قيطة ،محمد أمير ,مرجع سابق ،س -229س.222
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العسكرل رقم ( )52للطرق ،وهذا العالن كان مرفقاً ث رائط لقامة مدموعة من الطرق الطولية
والعرضية ،لتقطيع الضفة ملى د ر مع ولة محاطة ثالمستعمرات ،وقدم هذا المشروع و ير الدفاع
السرائيلي آنذاك شارون ،1ليصل هذا المشروع ذروته عام  1992مع ثداية عملية السالم ،وال ي ال
شق الطرق االلتفافية مستم اًر حتى اآلن.
وثحسب وحدي نظم المعلومات الدغرافية في مرك أثحا

األراضي في القدس المحتلة ،فإن

مدموع طول الطرق االلتفافية القائمة على أراضي الضفة الغرثية  112كم ،وثافتراض معدل
متر ثالضافة ملى منطقة محمية ثسثب الدعاول األمنية السرائيلية ثعرض
عرض هذه الطرق  22ا
 122متر ،فإن هذه الشثكة تأتي على ما نسثته  %2من مساحة الضفة الغرثية مشكلة يادي
مقدارها  %122مقارنة ثالعام  ،21997أما فيما يتعلق ثمحافظة ناثلس ،فقد قامت سلطات
2

اال حتالل ثشق عدي طرق التفافية في أراضي محافظة ناثلس ،مدمري ثذلك ما مساحته  4.672كم
(حوالي  %2.1من المساحة الدمالية للمحافظة) وهذه الطرق على النحو التالي:3
متر ،وهي كما يلي:
 .1شثكة من الشوارع أحاطت ثالمدينة ثطول  24كم وعرض  12ا


شارع يثدأ من مستعمري شافي شمرون ،ويصل ملى المعسكر المقام على دثل عيثال ،حي

تم

مصادري أراض راعية للمواطنين الفلسطينيين من قرى دير شرف والناقوري وثيت ميثا وعصيري
الشمالية الواقعة ملى الغرب والشمال الغرثي من مدينة ناثلس.


شارع يثدأ من مستعمري شافي شمرون غرثاً ويصل شارع طولكرم -ناثلس (أراضي دير شرف

والناقوري).

1

أثو أصثع ،صالح ليل ،وآ رون ،2211 ،االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين (دراسات إستراتيجية وقانونية) ,دار الثركة

للنشر والتو يع ،عمان ،س -54س .55

2

موقع الرسالة نت ،2229 ،تقرير ثعنوان ،الطرق االلتفافية محطات معاناة ألهالي الضفة ،تاريخ ال ياري ،2212/2/22

أنظر ملى الراثط اللكتروني http://www.alresalah.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=3209

3

دمعية الدراسات العرثية ،مرك أثحا

األراضي ،2221 ،الوضع الجيوسياسي في محافظة نابلس ،مرجع سابق،

س -12س.11
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شارع يثدأ من طريق طولكرم -ناثلس ويتده دنوثاً ليصل مستعمري قدوميم ،مم يتواصل حتى

مار ثأراضي قرى صره وقوصين وتل وثورين ومادما وعصيري القثلية حتى يصل معسكر
حواره ًّا

حواره.


مار ثأراضي روديب وثيت فوريك ودير الحطب
شارع يثدأ من معسكر حواره ثاتداه الشمال ًّا

وسالم ليصل ملى مستعمري ألون موريه ،راثطاً دميع المستعمرات المحيطة ثثعضيا الثعض ،وهي:
ألون موريه ،معسكر حواره ،ث ار ا ،يتسيار ،شافي شمرون ،معسكر دثل عيثال وايتمار.
فثالضافة ملى كون هذه الشثكة من الطرق تعمل على الرثط ثين المستعمرات المحيطة
ثم دينة ناثلس ،فإنيا كذلك تعمل على ع ل المدينة عن التدمعات المحيطة ثيا وكذلك التدمعات
العرثية ثين ثعضيا الثعض.
 .2الطريق االلتفافي عثر السامره :1
ويقدر طول هذا الطريق ثحوالي  52كم ،حي

يثدأ من قرية كفر قاسم الفلسطينية دا ل

األراضي المحتلة عام  ،1941وثعرض  12متر ويتكون هذا الطريق من مقطعين:
األول :من كفر قاسم حتى مفرق عتره ( 24كم).
الماني :من مفرق عتره حتى شارع ناثلس -أريحا ( 26كم) ،ثحي

يمر من أراضي منطقة الدراسة

في قرى دماعين و عتره ويتما وأوصرين وعقرثا وقصره ومددل ثني فاضل ،ثحي

ي دم مستعمرات

مدداليم ودتيت وم وراه .
 .2شارع التفافي يمر ثالقرب من قرية يتما ثطول  5كم ،ثحي

يثدأ هذا الطريق من حاد

عتره

ثاتداه مستعمري رحاليم على أراضي يتما ويلتف ثشكل دائرل ليلتيم الم يد من األراضي في يتما
والساويه ،ويتواصل دنوثًا مع قرية اللثن الشرقية ويثتلع الم يد من األراضي ويلتقي مع طريق
التفافي واسع لي نق شمال رام اهلل وقرى قريوت ودالود ودوريش من قرى دنوب شرق ناثلس لي دم

752

مستعمرات عيلي وراحيل وشيلو وغيرها ،1وتسعى مسرائيل من الل مقامة هذه الشثكات من الطرق
االلتفافية ملى تحقيق مدموعة من األهداف منيا:2
 الرثط ما ثين المستعمرات السرائيلية المقامة في منطقة الدراسة والضفة الغرثية ،ورثطيا مع
المناطق المحتلة عام .1941
 السيطري األمنية الشاملة على دميع التدمعات الفلسطينية في الضفة الغرثية ومحاصرتيا ثيذه
الشوارع.
 السيطري على التوسع العمراني ليذه القرى والمدن لتحصرها ضمن ما هو قائم ،وثذلك يتم ضثط
التكامر السكاني واالمتداد العمراني.
لق فدوات ادتماعية ثين التدمعات العرثية و اصة ثعد أن يتم ع ل هذه التدمعات ثعضيا



عن ثعض ،وقد تم ذلك الل انتفاضة األقصى ،حي

منع االنتقال ثين القرى والمدن وثالعكس.

 مصادري الم يد من األراضي ودعليا تحت السيطري السرائيلية،

اصة مذا علمنا ثأن ما

مدموعه  62ألف دونم من األراضي صودرت لصالح هذه الشوارع.3
 التأميرات الدانثية على الثيئة والمصادر الطثيعية وقطع األشدار المستمر لفتح هذه الشوارع.

1

وكالة األنثات الكويتية كونا ،2211 ،تقرير ثعنوان ،الطرق االلتفافية المحيطة بنابلس تحولها إلى سجن كبير ،تاريخ

النشر

،2221/5/21

تاريخ

ياري

الموقع

،2212/2/26

أنظر

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1168399&language=ar

2

ملى

الراثط

اللكتروني

الحساسنة ،علي محمود ،2212 ،اآلثار ال سلبية للصناعات اإلسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات على

االقتصاد الفلسطيني ،و اري االقتصاد الوطني الفلسطيني ،س.24
3نفسالمرجع،ص.01
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خريطة رقم ( :)89الطرق االلتفافية المودودي في محافظة ناثلس
المصدر:اعداد الثاح

ث االعتماد على ثيانات ومعلومات معيد أريج للدراسات واالثحا
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التطثيقية.2211 ،

وهناك م طط دديد حي

تقوم مسرائيل حاليًا ثثنات شثكتي مواصالت منفصلة في الضفة

الغرثية :واحدي للفلسطينيين واأل رى للمستعمرين السرائيليين ،وتشير

طة الطرق واألنفاق

السرائيلية ملى سلسلة مؤلفة من  24نفقاً و 56طريقاً للفلسطينيين ،وفي الوقت ذاته تقوم مسرائيل
ثثنات شثكة طرق سريعة منفصلة لرثط المستعمرات على دانثي الددار ثثعضيا الثعض وثاألراضي
المحتلة عام  ،1941ثحي

تمنح مسرائيل للمستعمرين حرية الحركة دا ل الضفة الغرثية المحتلة

وحرمان السكان األصليين الفلسطينيين من حرية الحركة ،وهذا هو ما يعرف ثاسم نظام الغالق
المؤلف من مدموعة من نقاط التفتيش العسكرية ،والطرق ال الية من الفلسطينيين أو التي يودد
قيود على است داميا ،وهذا النظام كما تقول األمم المتحدي هو المسؤول ثدردة كثيري عن األ مة
النسانية في الضفة الغرثية المحتلة.1
وتيدف مسرائيل من ورات

طة الطرق واألنفاق ملى تدعيم المستعمرات في كافة أنحات

الضفة الغرثية ،واالستيالت على الم يد من األراضي والموارد الفلسطينية للتوسع االستعمارل على
دانثي ددار الفصل العنصرل ،وع ل ثاقي الفلسطينيين في مراك سكانية فلسطينية ال ترثطيا مال
طرق ملتوية ،ووفقًا لل طة سوف لن ت تلط حركة السير في الضفة الغرثية في المستقثل ،وسيحظى
المستعمرون ثمشروع مواصالت في الضفة الغرثية ٍ
ال من الفلسطينيين ،ومن ناحية أ رى ،سوف
ُيدثر الفلسطينيون على است دام طرق ثديلة تكون عادي غير مثاشري ،وستعمل على تحويل حركة
السير ثعيداً عن المستعمرات والطرق االلتفافية ،وسيتم تحويل الفلسطينيين في ثعض الحاالت ملى
طرق دثلية ت يد المسافة ووقت السفر ثصوري كثيري ،وستعمل الطرق المقترحة على نق التطور
االدتماعي واالقتصادل الفلسطيني :تكون الطرق على األغلب ذات مسار واحد ولن يتم تديي ها
الحتوات حركة السير المكمفة و صوصاً الشاحنات التي تحمل األحمال المقيلة ،وعلى سثيل الممال،
كانت المسافة التي يقطعيا الفلسطينيون ثين ناثلس وطولكرم على الطريق المعتادي هي  27كم

1

منظمة التحرير الفلسطينية ،دائري شؤون المفاوضات ،2225 ،الجدار  ،مصدار اس في الذكرى السنوية األولى للحكم في

الددار العنصرل الذل تشيده مسرائيل في محكمة العدل الدولية ،رام اهلل ،فلسطين ،س.21
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ثمعدل مني للسفر هو  42دقيقة ،وسوف ت يد المسافة على الطريق المقترحة ملى  42كم ليتم
قطعيا الل  72دقيقة من السفر عثر طرق وهضاب صعثة.1

خريطة رقم ( :) 21طة الطرق واألنفاق السرائيلية في الضفة الغرثية.
المصدر :منظمة التحرير الفلسطينية ،وحدي دعم المفاوضات ،دائري شؤون المفاوصات :2225 ،الجدار ،رام اهلل،
فلسطين ،س. 2

1

منظمة التحرير الفلسطينية ،دائري شؤون المفاوضات ،0221 ،الجدار ،مصدر ساثق ،س.89
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وفي الحقيقة ال يحتاج الفلسطينيون ملى شثكة دديدي من الطرق ،ألن شثكة الطرق
المودودي كافية ،فيم يحتادون فقط ألن يكونوا قادرين على است دام الطرق التي لدييم ثحرية ،وهو
حق يكفله ليم القانون الدولي ،ومن دانب آ ر فقد رفضت السلطة الفلسطينية هذا المشروع ألنه
يدعم المستعمرات والددار ،لكن مسرائيل تقوم ثتنفيذ هذا المشروع رغم رفض المدتمع الدولي
والسلطة الفلسطينية له.1
وقد تم رصد العديد من االعتداتات والنتياكات من المستعمرين على حركة وتنقل
المواطنين الفلسطينيين على الطرق االلتفافية والشوارع المحيطة ثالمستعمرات في محافظة ناثلس
الل العام  ،2211وهي على النحو التالي:
جدول رقم ( :)85اعتداءات المستعمرين على حركة تنقل المواطنيين الفلسطينيين في محافظة
نابلس :2188
نوع االعتداء

منطقة االعتداء

نتائج االعتداء

تاريخ
شباط

محراق وسائل نقل

قرية ثورين

أقدم عشرات المستعمرين على محراق

اذار

قطع واغالق طرق

طريق ناثلس -رام اهلل

نيسان

محراق وسائل نقل

قرية ثورين

حزيران

محراق وسائل نقل

قرية قصري

االعتداء

سيارتين ودرافة ورشق عدد من
السيارات ثالحداري

وطريق ناثلس -قلقيلية
والطريق االلتفافي القريب
من مستعمري يتسيار

رشق السيارات الفلسطينية ثالحداري
مما أدى ملى حدو

أضرار مادية

واصاثة المواطن أحد المواطنين نتيدة

ذلك ثالضافة ملى مغالق عدد من

الطرق

أقدم عشرات المستعمرين على محراق
سياري فلسطينية

1

أقدم عشرات المستعمرين على محراق

سياري فلسطينية

منظمة التحرير الفلسطينية ،دائري شؤون المفاوضات ،الجدار ،مصدر ساثق ،س.89
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تموز

مغالق طرق ووضع

قرية عراق ثورين

آب

قطع واغالق طرق

طريق ناثلس -أريحا

أيلول

قطع واغالق طرق

حواد

وضع االحتالل عدد من الحواد

على مدا ل وم ارج القرية وأدثر

المواطنين الد ول وال روج مشياً على

األقدام لمنع روج المسيري األسثوعية
المنددي ثاالستيطان االستعمارل
وطريق ناثلس -رام اهلل
وقرية عراق ثورين
طريق ناثلس -رام اهلل

ودهس مواطنين واحراق

وحول الطرق االلتفافية

وسائل نقل ورشقيا

المحيطة ثناثلس

تشرين

دهس مواطنين

قرية حواري وثيت ددن

أول

فلسطينيين

تشرين

قطع واغالق طرق

ثالحداري

ثاني

طريق ناثلس -رام اهلل
ومد ل قرية قريوت

قامت مدموعة من المستعمرين ثقطع

الطرق ورشق السيارات الفلسطينية مما
أحد

ار مادية ثيا
أضر ا

مصاثة عدد من االش اس واحراق 2

سيا ارت ودهس أحد المواطنين من ثلدي
دماعين

واغالق

الطرق

الرئيسة

ورشق السيارات الفلسطينية ثالحداري

مصاثة مالمة أش اس طالثتين وشاب
أقدم عدد من المستعمرين على رشق
السيارات الفلسطينية ثالحداري

كانون

قطع واغالق طرق

الطريق االلتفافي القريب

اول

ودهس مواطنين ورشق

من مستعمري يتسيار

مصاثة أحد األطفال  14عام ًا ممر

وطريق ناثلس -حواري

االحتالل طريق معثد في حواري وقد

وطريق ناثلس -رام اهلل

كلف تعثيده  422الف دوالر  ،كذلك

السيارات ثالحداري

وقرية اللثن الشرقية

تعرضه للدهس ،كما درفت سلطات

رشق السيارات الفلسطينية ثالحداري
مما أدى ملى حدو
ثالمركثات

أضرار مادية

المصدر :السلطة الوطنية الفلسطينية ،سلطة دودي الثيئة الفلسطينية ،انتهاكات عام  ،2188محافظة ناثلس،
ثتصرف الثاح

ثاالعتماد على ثيانات ثعض المواقع ال ثارية ممل مع ًا ودنيا الوطن.

 2:4:4الحواجز ونقاط التفتيش التابعة لسلطات االحتالل في محافظة نابلس:
يقدر تقرير صادر عن مكتب مراقثة األوضاع النسانية في األرض الفلسطينية المحتلة
التاثعة لألمم المتحدي ثأن عدد نقاط التفتيش والحواد الدا لية في الضفة الغرثية قد ثلغ في
 2226حوالي  547حاد اً ونقطة تفتيش عسكرية ،وأن هذه الحواد قد ادت ثنسثة  %42مقارنة
مع  ،2225ثالضافة ملى أن قوات االحتالل السرائيلي تعمل على مقامة نحو  152حاد اً فدائيًا
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يتم وضعيا على نحو غير متوقع أسثوعياً ،ال تسمح للفلسطينيين ثأن ينظموا حياتيم اليومية ،1وفي
شثاط/فثراير  ،2229تم تحديد  626من العوائق أمام حرية التنقل في الضفة الغرثية :منيا 92
نقطة تفتيش يديرها أفراد قوات االحتالل و  522ثدون أفراد تتممل في ثنية تحتية تعرقل حركة
مرور المركثات والمشاي ممل الثواثات الحديدية والسواتر التراثية وغيرها.2
أما في محافظة ناثلس فتودد  9نقاط تفتيش عسكرية ماثتة في المحافظة تعوق حركة
الفلسطينيين دا ل المحافظة ،أشيرها نقطة حواري ونقطة ثيت ميثا ،ثالضافة ملى ذلك ،هنالك 42
السدات التراثية والثواثات
نوعاً آ ر من الحواد والغالقات المنتشري في المحافظة تشمل السواتر و ّ
الحديدية والمكعثات السمنتية وال نادق وغيرها .3و الل سنوات انتفاضة األقصى التي ثدأت عام
 ،2222قامت سلطات االحتالل ثوضع العديد من الحواد ونقاط التفتيش في أراضي محافظة
ناثلس ،حي

منع السكان من حري ة الحركة والتنقل من القرى للمدينة ،ومن محافظة ناثلس ملى

محافظات أ رى ،حي

اضطر السكان ملى سلوك طرق دثلية وعري وصعثة دداً من أدل الذهاب

ملى أعماليم ،وقد تم است دام الحيوانات في كمير من األحيان للتنقل ثين التدمعات السكانية
الفلسطينية ،أما في الوقت الحالي فقد قامت سلطات االحتالل ثاالنسحاب من ثعض هذه الحواد ،
لكنيا تعود ملييا وتقوم ثإغالقيا في كمير من األحيان.منظر ملى الددول رقم (.)16

1

السلطة الوطنية الفلسطينية ،و اري الصحة الفلسطينية ،2227 ،األوضاع الصحية في األرض المحتلة بما فيها القدس

الشرقية مقدم إلى جمعية الصحة العالمية في دورتها الستين ،دنيف  22-14مايو  ،2227س.1

2

هيئة األمم المتحدي ،2229 ،تقرير التنمية اإلنسانية  2181 -2119األراضي الفلسطينية المحتلة ،مؤسسة الناشر

للدعاية والعالن والعالقات الدولية ،القدس ،س.61

3

دمعية الدراسات العرثية ،مرك أثحا

األراضي ،الوضع الجيوسياسي في محافظة نابلس ،مردع ساثق ،س.1
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جدول رقم (  :)82الحواجز العسكرية الثابتة في محافظة نابلس
سنة

الرقم

اسم الحاجز

الموقع

8

حواره

سيل حواري

2222

2

ثيت ميثا

مد ل ثيت ميثا

2222

مشاثه لحاد حواري

6

عورتا

مفرق عورتا

2222

وهو عثاري عن معثر تدارل للشاحنات فقط

4

ثيت فوريك

مد ل ثيت فوريك

2221

5

عتري

اإلنشاء

ممرات لألفراد /ثرج مراقثة /تفتيش ملكتروني
لألفراد /ثواثات للسيارات

مشاثه لحاد حواري وهو يسمح فقط لسكان
ثيت فوريك وثيت ددن ثالمرور

أثراج للمراقثة /عدي مسارب للسيارات المرور

مفرق عتري

2222

ومد ل ياسوف

عصيري الشمالية

مد ل عصيري

حاد ال17

الشمالية

2

الثاذان

استراحة الصيرفي

2226

1

الحم ار

ثيت ددن

2221

9

ديت

مفرق ديت

2225

2

وصف للحاجز

2225

المصدر :دمعية الدراسات العرثية ،مرك أثحا

للمشاي ممنوع /يعتثر مد ل للمحافظات

الشمالية (ناثلس /دنين /طولكرم /قلقيلية)
ثرج مراقثة /ثواثة حديدية /المرور للمشاي
ممنوع /وفي ثعض األوقات تم مغالقه تماماً

مسارب للسيارات /تفتيش في كال االتداهين/
أغلق  4سنوات ساثقاً
مشاثه لحاد حواري

نقطة تفتيش /مد ل ناثلس تداه قلقيلية
وطولكرم /أغلق عدي سنوات

األراضي ،2221 ،الوضع الجيوسياسي في محافظة نابلس،

مطثعة الدراشي للطثاعة والتصميم ،القدس ،س.1

تكرس قوات االحتالل المتواددي على الحواد العسكرية ونقاط التفتيش على مدا ل القرى
والمدن الفلسطينية واقعًا مأساويًا ،حي
ناثلس وفي الضفة الغرثية وثشكل عام
استف ا ل ،حي

كمفت قوات االحتالل من حواد ها العسكرية في محافظة
الل انتفاضة األقصى عام  2222وما ثعدها ثشكل

تؤدل هذه الحواد ملى تقسيم المناطق الفلسطينية ملى كانتونات صغيري وتمنع

الفلسطينيين من الوصول ملى الطرق الرئيسة التي ت صس فقط للمستعمرين السرائيليين ،من أدل
الوصول ملى مستعمراتيم المقامة على األرض الفلسطينية المحتلة ،كما تلعب هذه الحواد دو ًار
كثي ًار في فصل المدن والقرى عن ثعضيا الثعض ،مما يقطع أوصال األراضي الفلسطينية ويحول
752

دون تواصل سكانيا ،وتسثب هذه الحواد

لق الكمير من ألوان معاناي المدنيين الفلسطينيين ،كما

أن ممارسات دنود االحتالل واستف ا اتيم المستمري والمقصودي يضاعف من معاناي المدنيين
الفلسطينيين ،وكذلك هذه الحواد تعمل على نق االقتصاد الفلسطيني المحاصر.
من اليدف من مقامة هذه الحواد هو أمن المستعمرين واذالل وقير المواطنين الفلسطينيين،
وعلى مستوى آ ر فإن هذه الحواد تضطر مئات الفلسطينيين للوقوف أماميا ساعات ،وثالتالي
تحول الرحلة التي تستغرق  22دقيقة ملى رحلة طويلة تستغرق ساعات ممل حاد حواره وثيت ميثا
الواقعة على مدا ل ناثلس الدنوثي الشرقي والغرثي ،فكأن الحواد ممل الطرق االلتفافية تساهم في
تقطيع أوصال األراضي الفلسطينية ،1وثسثب ساعات االنتظار الطويلة ي فق كمير من الفلسطينيين
في الوصول ملى أعماليم أو المستشفيات مما يؤدل ملى حاالت وفاي وادياض ووالدي كميري على
هذه الحواد  ،وقد حد

ذلك كمي اًر ثسثب منع دنود االحتالل على هذه الحواد الد ول وال روج

من والى المدن والقرى الفلسطينية.

1

المرك الفلسطيني لإلعالم ،2222 ،تقرير ثعنوان ،الطرق االلتفافية الصهيونية ،مردع ساثق.
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خريطة رقم ( :)28الحواد ونقاط التفتيش والثواثات الحديدية في محافظة ناثلس 2221
المصدر :معداد الثاح

ثاالعتماد على ثيانات من معيد أريج للدراسات واالثحا
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التطثيقية.

 5:4تأثير المستعمرات على الموارد المائية في محافظة نابلس:
يعاني السكان الفلسطينيون في الضفة الغرثية وقطاع غ ي من عدي مشاكل متعلقة ثالمياه،
يأتي على رأسيا السيطري السرائيلية على المصادر المائية الفلسطينية سوات الدوفية منيا أو
السطحية ،حي

وضعت مسرائيل المياه على رأس أولوياتيا ثعد احتالليا لألراضي الفلسطينية عام

 ،1967حي

كان أول أمر عسكرل صدر عن الحاكم العسكرل السرائيلي حتى قثل أن تضع

وينس على أن كافة المياه المودودي في األراضي التي
الحرب أو ارها ،وكان ذلك يوم 1967/6/7
ّ
تم احتالليا مددداً هي ملك لسرائيل ،وأعقب ذلك العديد من األوامر العسكرية لتع ي السيطري
السرائيلية على المياه الفلسطينية.1
وكان من نتيدة هذه الممارسات أن سيطرت قوات االحتالل على معظم المياه المنتدة في
األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1967حي

قدرت كمية المياه المنتدة حسب تقديرات اتفاقية

أوسلو ثحوالي  724مليون متر مكعب ،أعطت التفاقية  225.5مليون م 2للفلسطينيين أل ما
يعادل  %22.1من كمية المياه المقدري ،مقاثل  %67.9م صصة لسرائيل ومستعمراتيا ،وعلى
كمير حدود ما تم االتفاق عليه ،لذلك نرى أن سكان
ًا
الرغم من ذلك فقد تداو ت مسرائيل
ل هور المنا ل وحدائقيم ثينما يعاني النسان
المستعمرات السرائيلية ينعمون ثملئ ثرك السثاحة ور ّ
الفلسطيني وم روعاته وحيواناته من العطش.2

وثصوري عامة ،فإنه يمكن تصنيف االعتداتات السرائيلية على المياه الفلسطينية في
محافظة ناثلس على النحو التالي:

1السلطةال وطنيةالفلسطينية،مركزالمعلوماتالوطنيالفلسطيني،0222،تقرير بمناسبة اليوم العالمي للبيئة،مرجع
سابق.
2قاعود،مصطفىسعدالدين،اغتيال البيئة الفلسطينية (التطهير العرقي) ,مرجعسابق،ص-20ص.29
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 8:5:4السيطرة واالستنزاف الجائر للمياه الفلسطينية:
تقوم مسرائيل حالياً ثاستن اف ما ي يد عن  %19من كمية المياه المتدددي سنويًا في
األحواض الدوفية في الضفة الغرثية وهذه الكمية تعادل ما ثين  412 -475مليون م ،2وفي
دراسات أ رى تصل ملى  622مليون م ،2تاركة ما يقل عن  %11ليتم است دامه من قثل الدانب
الفلسطيني ،وهذه الكميات تغطي  %25من احتيادات مسرائيل المائية ،1حي

حددت مسرائيل من

االستيالك الفلسطيني للمياه ،مذ وضع سقفاً لكمية المياه المست ردة من اآلثار الفلسطينية ثحي

ال

ت يد عن  122م 2في الساعة ،وقام ثثنات المستعمرات السرائيلية فوق مصادر المياه الفلسطينية،
ففي الضفة الغرثية ممالً تم ثنات  %72من المستعمرات على حوض ال ان الشرقي.2
أما في محافظة ناثلس فيثلغ معدل االستيالك اليومي للفرد حوالي  56لتر /اليوم،3
وتوضح األرقام أن كمية االستيالك في األراضي الفلسطينية أقل من الحد األدنى الذل توصي ثه
منظمة الصحة العالمية (122لتر /فرد /اليوم) ،ويظير التو يع غير العادل للمياه واضحًا عند
مقارنة األرقام الساثقة ثما يستيلكه سكان المستعمرات السرائيلية في محافظة ناثلس ،حي

يستيلك

المستعمر السرائيلي ما يقارب ال /252لتر /اليوم ،وهذا يعني أنه يستيلك أكمر من  6أضعاف
الفلسطيني في محافظة ناثلس ،في حين يعاني الفلسطينيون في التدمعات المداوري للمستعمرات من
ال يتداو معدل الت ود في ثعض التدمعات  22لتر /اليوم.4

أ مة حقيقية في المياه ،حي

1

معيد أريج لألثحا

التطثيقية ،ثح

ثعنوان ،الوضع الراهن للبي ئة الفلسطينية من منطلق حقوق اإلنسان ،مصدر ساثق

س. 1

2

موقع الد يري نت ال ثارل ،2221 ،مقالة ثعنوان ،المخاطر التي تهدد المياه الفلسطينية ،تاريخ ال ياري ،2212/2/19

أنظر ملى الراثط اللكتروني http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/213e02dc-5718-44ef-a5f4-

f3f58222e6d4
3

مرك المعلومات السرائيلي لحقوق النسان في األراضي المحتلة (ثتسيلم) ،2221 ،تقرير ثعنوان ،أزمة المياه في

األراضي

المحتلة،

تاريخ

،2212/2/17

ال ياري

اللكترونيhttp://www.btselem.ogr/Arabic/topic/water

4

معيد أريج لألثحا

التطثيقية ،ثح

أنظر

ملى

الراثط

ثعنوان ,الوضع الراهن للبيئة الفلسطينية من منطلق حقوق اإلنسان ،مصدر ساثق،

س. 1
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 2:5:4تلويث المياه الفلسطينية:
تساهم المستعمرات السرائيلية التي تقع غالثاً على رؤوس الدثال وفي المناطق المرتفعة
على تلوي

المياه الدوفية أو السطحية الفلسطينية في محافظة ناثلس ،من الل تصريف المياه

العادمة ملييا ،كما يحد

في منطقة لة الداغوب في أراضي دير الحطب وع موط ،ثالضافة

ملى أراضي وعورتا واللثن الشرقية وقريوت ودالود وغيرها من المناطق األ رى ،حي

تتسرب المياه
ّ

العادمة من المستعمرات السرائيلية المداوري لتلك القرى ،وينتج عن تسرب المياه العادمة وما
تلو
تحتويه من مواد سامة كالرصاس واأللمنيوم ّ

في المياه السطحية والدوفية ،األمر الذل

يدعليا غير صالحة لالست دام اآلدمي من ناحية ،وقد تم الشاري ملى ذلك في مرحلة ساثقة من

الدراسة.
ومن ناحية أ رى أدى الضخ السرائيلي للمياه الدوفية ثطريقة مفرطة ملى ت ايد نسثة
الملوحة في ال ان الدوفي ،وأشارت العديد من الد ارسات ملى يادي نسثة الملوحة عن الموصى ثيا
دولياً ( 52ملغم /لتر) في  %27.2من مياه الضفة الغرثية ،كما أن النيترات تلو
مصادر المياه ،حي

العديد من

ترتفع معدالت النيترات  52ملغم في اللتر في  %14من مياه اآلثار ،وفي

النياية تصل نسثة المياه الملومة ثالطثقات العلوية .1%15
وممال ذلك المنطقة القريثة من قريتي دير شرف وقوصين ،والمعروفة ثاسم كساري أثو
شوشة ،حي

قامت سلطات االحتالل ثمصادري حوالي  112دونماً من األراضي وتحويليا ملى

مكب للنفايات الصييونية ،لت يد من معاناي السكان الفلسطينيين وهموميم ،وهذا يؤدل ملى تلوي
متر عن
مياه الشرب التي تغذل ناثلس وقراها ،فال يثعد ثئر المات التاثع لثلدية ناثلس سوى  252ا
مكب النفايات ،وهذا الثئر يضخ حوالي  4222م 2من المياه يومياً للمدينة وقراها ،ثالضافة ملى
تلوي

1

المياه الدارية والتي تصل مياهيا ملى األراضي ال راعية القريثة من المنطقة.

قاعود ،مصطفى سعد الدين ،إغتيال البيئة الفلسطينية (التطهير العرقي) ,مردع ساثق ،س.122
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 6:5:4القيود اإلسرائيلية المفروضة على حفر اآلبار وانشاء شبكات المياه الفلسطينية
تقوم سلطات االحتالل ثوضع القيود على منح ر س لحفر آثار دديدي للمياه ،وتحديد
متر،1
أعماق حفر اآلثار ،مذ حظرت على الفلسطينيين حفر آثار ي يد عمقيا عن ً 142-122ا
وصاد رت ثعض اآلثار القديمة واألراضي التي تحتول على مياه دوفية ،وتمنع الم ارعين
الفلسطينيين من حفر آثار لرل أراضييم ال راعية ،وفي المقاثل توافق سلطات االحتالل ومن دون
تأ ير على حفر آثار مياه للمستعمرات (حي

ثلغ عددها  52ثئ ًار دا ل المستعمرات السرائيلية في

الضفة الغرثية) ،ويقع ثعض هذه اآلثار فوق مناطق ذات منتادية عالية من المياه ،مذ تتمي ثتوافر
المياه الدوفية في ثاطنيا ثكميات هائلة ،ويست رديا المستعمرون ثصوري منتظمة نظ اًر لمعدالت
الضخ العالية من تلك اآلثار ،ويؤدل ذلك ملى دفاف اآلثار الفلسطينية التي تقع ثالقرب منيا،
وتقوم سلطات االحتالل ثين الحين واآل ر ثيدم العديد من اآلثار الدوفية التاثعة للم ارعين
الفلسطينيين في العديد من القرى التاثعة لمنطقة الدراسة ممل دوريش وعقرثا وثيت ددن والنصارية
و رثة طانا.

1

قاعود ،مصطفى سعد الدين ،إغتيال البيئة الفلسطينية (التطهير العرقي) ,مردع ساثق  ،س.91
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صورة رقم ( :)4هدم آثار مياه دوفية في قرية النصارية قرب ناثلس

1

ويثلغ عدد التدمعات الفلسطينية التي ال يودد ثيا شثكات للمياه في الضفة الغرثية حوالي
 222تدمعاً ،ويثلغ عدد سكانيا  215172نسمة ،أما في محافظة ناثلس فيثلغ عدد التدمعات
التي ال يودد ثيا شثكات مياه  24تدمعاً يسكنيا حوالي  61622نسمة.2
ومرد ذلك ملى التحديات الكثيري التي تواده سلطة المياه الفلسطينية في سد الفدوي ثين الكمية
المتاحة من المياه والكمية المطلوثه ،حي

ثلغ العد المائي في الضفة الغرثية للعام  2221حوالي

 12مليون م ،2نتيدة لعدم تمكن سلطة المياه من القيام ثحفر اآلثار المقرر حفرها وفق الم طط
التطويرل ،ويعود السثب الرئيسي في ذلك ملى سياسة المماطلة والعرقلة السرائيلية في مطار لدنة
المياه المشتركة والمرتثطة ثالتغيرات السياسية ،ثالضافة ملى ودود مناطق كثيري في محافظة ناثلس
ضمن المنطقة ( )Cال اضعة للسيطري السرائيلية ،وأن أهالي تلك القرى ما الوا يت ودون ثالمياه
ثوسائل تقليدية ممل دمع مياه األمطار أو الت ود ثالمياه من اليناثيع المداوري والتي تكون أحيانًا
1المصدر :دمعية الدراسات العرثية  ،مرك أثحا

األراضي  ،القدس.

2المدلس االقتصادل الفلسطيني للتنمية والعمار (ثكدار) ،2227 ،تقرير حول ،واقع المياه في األراضي الفلسطينية ،مكتثة
دامعة النداح الوطنية ،س.7
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ملومة ،أو شرات المياه ثالصياريج من شركة المياه السرائيلية (ميكروت) والتي تشكل عثئاً اقتصاديًا
على المواطن الفلسطيني ،وحول العد المائي في محافظة ناثلس ،فقد ثلغ قراثة  12مليون م

2

لالست دام المن لي و  4مليون م 2لالست دام الصناعي ،علماً ثأن ما هو متوفر في المحافظة 11
مليون م 2فقط.1
ونتيدة لالستن اف السرائيل ي للمياه الفلسطينية ،أدى ذلك ملى ا دياد الحادة ملى المياه،
وثالتالي مدثار الفلسطينيين على شرات المياه من شركة المياه السرائيلية (ميكروت) ،التي أصثحت
المصدر الرئيسي للحصول على المياه لالست دام المن لي ،ففي عام  2227ثلغت كمية المياه
المشتراي من شركة (ميكروت) في محافظة ناثلس  211491222م ،2 2وثلغت كمية المياه التي تم
شراؤها عام  2212من شركة (ميكروت)  52مليون م 2في الضفة الغرثية ثاستمنات محافظة
القدس ،مقارنة مع  47مليون م 2عام  ،2229وذكر تقرير للثنك الدولي عام  2229أن المواطن
الفلسطيني يدفع  5أضعاف ما يدفعه المستعمر السرائيلي للحصول على المياه ،وهو ما يدفع
المستعمرين ملى االستعمال المفرط وغير الكفت لتلك الموارد المائية.3
من سياسة مسرائيل ث صوس ت ويد المياه في الضفة الغرثية ثشكل عام ومحافظة ناثلس
ثشكل

اس ليست قانونية ويشوثيا التميي

للقانون الدولي ،حي

العنصرل ،وأن هذه السياسة تشكل

رقاً فاضحاً

الشثكة الميترئة التي حولتيا مسرائيل للسلطة الفلسطينية في العام  1995في

مطار اتفاقيات أوسلو ،ما ت ال ثعيدي عن استيفات المعايير المطلوثة ،رغم ما قامت ثه السلطة
الفلسطينية من تحسين الثنية التحتية لشثكة المياه ،حي

1

أن حوالي  %22من المياه الدارية في

ظاهر ،ع ي ي ،2221 ،بسبب النهب اإلسرائيلي للمياه  .....األراضي الفلسطينية تنتظر أزمة مياه حاده ,مدلة آفاق

الثيئة والتنمية ،العدد ،2تاريخ ال ياري  ،2212/2/27أنظر ملى الراثط اللكتروني

http://www.maan-ctr.org.magazine/archive/Issue2/maintopic3.topic3.htm

2

الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2221 ،إحصاءات المياه في األراضي الفلسطينية  ،2112رام اهلل ،فلسطين،

س.52

3

وكالة األنثات والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،تقرير ثعنوان ،الحصات :استهالك المستوطن من المياه  2أضعاف المواطن

الفلسطيني،

تاريخ

ال ياري

،2212/2/27

أنظر

http://www.wafa.ps/aravic/index.php?action=detail&id=101139.
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ملى

الراثط

اللكتروني

األناثيب تتسرب منيا قثل أن تصل ملى الثيوت ،ثالضافة ملى ذلك تقوم شركة المياه السرائيلية
(ميكروت) ثتقليس كمية المياه التي تثيعيا ملى الفلسطينيين في أشير الصيف من أدل استيفات
ال يادي في استيالك المياه في المستعمرات السرائيلية.1
وقد شمل تقليس كمية المياه  4قرى شرقي ناثلس وهي :ع موط وسالم ودير الحطب
وروديب ،ويصل تعدادها ملى حوالي  16ألف نسمة ،فيما تقوم شركة المياه السرائيلية ث يادي كمية
المياه للمستعمرين في مستعمرتي ميتمار وألون موريه القائمتين على أراضي تلك القرى ،حي

كانت

كميات المياه التي تثيعيا شركة المياه السرائيلية ملى القرى األرثع  52ألف م 2شيرياً ،فيما ثلغت
ثعد التقليس ما يقارب  22ألف م 2كل شير ،وثالتالي فإن شثكات المياه في القرى األرثع غير
داه ي للتعامل مع تقليس المياه ،وغير قادري على تو يعيا ثالشكل المطلوب ،وهذا ما ي لق أ مة
في وصول المياه ملى منا ل السكان ،واأل طر من قضية تقليس المياه هو عدم تو يع هذه
الكميات المقلّصة ثين دميع السكان ،حي

تثقى المياه محصوري في المناطق المن فضة طثوغرافيًا

من القرى ،فيما ال تصل ملى المناطق المرتفعة ،وثالتالي يحرم عدد كثير من السكان من وصول
المياه.2
ويحتاج أل مشروع يتعلق ثالمياه دا ل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ملى مدراتين:
األول الحصول على موافقة من لدنة المياه الفلسطينية السرائيلية المشتركة ،والماني الحصول على
تر يس من سلطة المياه الفلسطينية ثإقامة المشروع في المناطق المصنفة ( ،)A،Bوتر يس من
منسق شؤون المياه السرائيلي في المناطق المصنفة ( ،)Cوثحسب ما أفادت ثه دائري المياه في
الضفة الغرثية ،فإن المشكلة األكثر هنا تتممل في معاقة اللدنة المشتركة المذكوري لمعظم مشاريع
حفر آثار ارتوا ية دديدي أو معادي تأهيليا ،هذا ثالضافة ملى المعيقات التي تفرضيا سلطات

1

مرك المعلومات السرائيلي لحقوق النسان في األراضي المحتلة (ثتسيلم) ،2221 ،بلدات فلسطينية غير مربوطة

بشبكات المياه ،مردع ساثق.

2

موقع المارات ،اليوم ال ثارل ،2212 ،تقرير ثعنوان ،إسرائيل تحرم قرى نابلس المياه وتستخدمها لمصلحة المستعمرات

في الضفة ،تاريخ ال ياري  ،2212/2/12أنظر ملى الراثط اللكتروني
http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2010-09-12-1.291652
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االحتالل على منشات شثكات مياه دديدي أو معادي تأهيل الشثكات القائمة . 1وأكثر ممال على ذلك
ما حصل في موضوع ثئر سثسطية ،حي

تم حفر ثئر سثسطية ثيدف ت ويد تدمعات محافظة

ناثلس في المنطقة الشمالية الغرثية (مدنسنيا ،ثرقة ،الناقوري ،ثيت ممرين ،نصف دثيل ،ث اريا،
سثسطية) قثل أكمر من عامين وحتى اآلن لم يتم الموافقة على رثط هذه التدمعات وذلك ألن
الوصلة التي سوف ت ود القرى المذكوري ثالمياه قريثة من مستعمري شافي شمرون ،علمًا ثأن الوصلة
متر فقط.2
المطلوثة ال يتداو طوليا  152اً
ومن دية أ رى يشير تقرير أعده مكتب األمم المتحدي لتنسيق الشؤون النسانية ملى أن
المستعمرين االسرائليين يستولون على الم يد من يناثيع الضفة الغرثية ،وأنه يودد حالياً  56نثعًا
في الضفة الغرثية ثالقرب من المستعمرات ،منيا  22نثعاً تم االستيالت علييا ثالكامل ومنع
أصحاثيا الفلسطينيين من د وليا ،ثينما تظل اليناثيع الثاقية وعددها  26عرضة ل طر استيالت
المست عمرين علييا نتيدة ما يقومون ثه من دوالت منتظمة وأعمال دورية ،حي

منع الفلسطينيين

من الوصول ملى تلك اليناثيع التي تم االستيالت علييا من الل أعمال الترويع والتيديد ،وتم
تحويل تلك اليناثيع ملى مناطق دذب سياحي لتدعيم الثنية التحتية السياحية للمستعمرات ثقصد
ترسي يا ثإضافة مصدر د ل للمستعمرين ،وقد تم ذلك من الل ثنات ثرك ومناطق التن ه ووضع
طاوالت وحتى تغيير األسمات ووضع الفتات ألسمات اليناثيع ثالعثرية ،علمًا ثأن هذه اليناثيع تشكل
ل ومصد ًار ميماً لالستيالك المن لي ،ومن أهم هذه اليناثيع:
للفلسطينيين أكثر مصدر مائي للر ّ
العين الكثيري القريثة من قرية دير الحطب.

1

2

سلطة المياه الفلسطينية ،2224 ،تقرير ثعنوان ،أزمة مياه الشرب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ،سلسلة تقارير
اصة ( ،)29رام اهلل ،س.15
مقاثلة اصة ادراها الثاح

الوطنية ،كلية اليندسة.

مع الدكتور الديوسي ،عنان ،تاريخ المقاثلة  ،2212/2/5المحاضر في دامعة النداح
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وقد تم رصد العديد من االعتداتات واالنتياكات التي قام ثيا المستعمرين السرائيليين في
محافظة ناثلس الل العام  ،2211وهي على النحو التالي:1
 ثتاريخ  2211/1/9استولى عشرات المستعمرين من مستعمري شيلو على نثع مياه قرية دوما
دنوب شرقي ناثلس ومنعوا المواطنين من االقتراب منه وتعثئة

انات المياه ال اصة ثيم.

 ثتاريخ  2211/2/7صادرت قوات االحتالل صياريج المياه في رثة طانا شرق مدينة ناثلس
والتي يعتمد علييا األهالي في الشرب وسقي مواشييم ،وكانت هذه ال رثة قد تعرضت عدي مرات
لليدم ثيدف تشريد أهليا وطردهم من المنطقة واالستيالت علييا.
 ثتاريخ  2211/2/17حطم عشرات المستعمرين من مستعمري ميتمار

انات المياه التاثعة

لمواطنين فلسطينيين في منطقة العرمة الواقعة دنوب ناثلس على ثعد عدي كيلومترات من مستعمري
ميتمار.
 ثتاريخ  2211/4/2دمر مستعمرون نثع مياه في قرية مادما دنوب ناثلس وحطموا أناثيب مياه
تمد القرية ثالمياه.
 ثتاريخ  2211/4/4هادم مستعمرون نثع مياه في قرية مادما دنوب ناثلس وألحقوا أض ار ًار
ثشثكة المياه وهذه هي المري المانية التي يتم فييا ميادمة المكان الل  24ساعة .
 ثتاريخ  2211/7/6اعتدى مدموعة من المستعمرين من مستعمري يتسيار على عمال
فلسطينيين كانوا يقومون ثرثط مشروع

ان المياه ثقرية عصيري القثلية دنوب غرب ناثلس ورشقوهم

ثالحداري ومنعوهم من العمل.
النصارية
 ثتاريخ  2211/7/12شرعت قوات االحتالل ثتدريف وطمر آثار مياه راعية في قرية
ّ
شرق محافظة ناثلس حي

أن درف هذه اآلثار سيحرم  1252دونماً راعية م روعة ثأصناف

وسيكثد المئات من أصحاب األراضي ال راعية سائر مادية
متنوعة من ال ض اروات من رّييا،
ّ
كثيري.

1

السلطة الوطنية الفلسطينية ،سلطة دودي الثيئة الفلسطينية ،انتهاكات عام  ، 2188ثتصرف الثاح

وكاالت األنثات ،مرجع سابق.
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ثاالعتماد على ثعض

 ثتاريخ  2211/9/1هدمت قوات االحتالل مالمة آثار ارتوا ية في قرية النصارية قضات ناثلس.
 ثتاريخ  2211/9/29أتلف عدد من مستعمرل مستعمري يتسيار ما تثقى من أناثيب مياه دنوب
قرية مادما ثمحافظة ناثلس الم ودي لألراضي ال راعية في المنطقة.
 ثتاريخ  2212/1/22سلمت قوات االحتالل مواطنين فلسطينيين من قرية دوريش دنوب ناثلس
ل أراضييم ال راعية.
م طارات ثيدم آثار لدمع المياه وتستعمل هذه المياه في ر ّ
 ثتاريخ  2212/2/12المستعمرون من مستعمري ألون موريه يحرمون أهالي قرية دير الحطب
ل م روعاتيم وأراضييم ،حي
من مياه العين الكثيري واست دام هذه المياه في ر ّ

قام المستعمرون

ثتحويل مياه هذه العين ملى المستعمري ثحماية قوات االحتالل.
 وثتواريخ م تلفة قام مستعمرون من مستعمرتي شيلو وعيلي ثالسيطري على عيون ويناثيع مائية
في قرى دالود وقريوت وتحويليا ل دمة المستعمرات الصييونية ومنع الم ارعين في القرى المذكوري
من الوصول ملييا واست دام مياه اليناثيع.
 2:4تأثير االحتالل والمستعمرات اإلسرائيلية على المعالم الدينية واألثرية في محافظة نابلس:
تسعى مسرائيل ملى منتاج مواقع دينية مقدسة للييود في الضفة الغرثية واالدعات أنيا كانت
مودودي وقائمة قثل السيطري على الضفة الغرثية عام  ،11967حي

لم يشيد التاريخ حمالت

منظمة لالعتدات على المقدسات السالمية والمسيحية ،ثالشكل الذل تقوم ثه قوات االحتالل
ومستعمريه منذ العام  ،1914فإقدام االحتالل ثرأس حرثته عصاثات المستعمرين على محراق
المسادد في محافظة ناثلس وغيرها من المناطق األ رى ،ثالضافة ملى كتاثة شعارات معادية
لإلسالم والعرب على ددران هذه المسادد وحتى الكنائس ممل ما حد

في قرى حواري وقصري

ودوما وغيرها من القرى األ رى ،كل ذلك يأتي وقت قراتي معمقة في سياق حرب مسرائيلية مفتوحة
تستيدف ليس فقط دغرافيا فلسطين وسكانيا ،وانما امتدت حرثيم لتطال التاريخ والت ار
األمرية والدينية.

1

دوني ،منصور ،2225 ،االستيطان اإلسرائيلي ،مردع ساثق ،س.156
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والمواقع

صورة رقم ( :) 5االعتداء على مسجد النورين في قرية قصرة جنوب شرقي محافظة نابلس.
المصدر :دمعية الدراسات العرثية ،مرك أثحا

األراضي.

وفي محاولة من مسرائيل لطمس اليوية الوطنية الفلسطينية ،فإنيا عملت على تدمير الر
الحضارل الفلسطيني ألن ما فييا يشير ملى عروثتيا عثر التاريخ ،لذا عملت سلطات االحتالل
على العث

ثاآلمار في محاولة محمومة ليداد شيت ما يع

ادعاتاتيا ،لكن دميع محاوالتيا

ثاتت ثالفشل ،فكانت دميع الحفريات مدرد ت ريب للثيئة الحضارية لفلسطين ،لقد كانت مسرائيل
مصممه على العث

ثاآلمار وت ريب الثيئة الحضارية ،فمنذ العام األول لالحتالل أصدرت مسرائيل

أمرين عسكريين مانحة االحتالل حرية العث

فييا ،وكانت أفظع الدرائم التي ارتكثت ثحق المثاني

والمواقع األمرية في مدينة ناثلس.1
أدت العمليات العسكرية السرائيلية في مدينة ناثلس ملى تدمير األماكن األمرية القديمة
اصة في الثلدي القديمة ،والتي تشمل على حضارات رومانية وثي نطية واسالمية ،وهي ليست ملكًا
للفلسطينيين وحدهم ثل للثشرية دمعات ،حي

است دمت قوات االحتالل قذائف المدفعية والدثاثات

وطائرات األثاتشي في تدمير اآلمار وهدم الثيوت التي تعود ملى الفتري المملوكية والعممانية ،ومن
أثر المواقع األمرية التي شمليا الدمار :الدامع الكثير والدامع الصالحي الذل أمر السلطان

1

قاعود ،مصطفى سعد الدين ،اغتيال البيئة الفلسطينية (التطهير العرقي) ,مردع ساثق ،س -51س.61
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صالح الدين األيوثي ثإقامته ،ودامع ال ضرات ودامع النصر ومرك الثلدي القديمة وغيرها من
المعالم الحضارية واألمرية في المدنية.1
ثالضافة ملى ذلك قام المستعمرون المودودين في منطقة ناثلس ثالسيطري على العديد من
المواقع األمرية والحضارية في العديد من القرى التاثعة للمحافظة ثحدة أنيا تعود للتاريخ الييودل،
حي

يقومون ثين الفتري واأل رى ثاقتحام العديد من القرى والمناطق الفلسطينية ل ياري ثعض

األماكن ممل :قثر يوسف في مدينة ناثلس ،قرية سثسطية وعورتا وغيرها من القرى ،حي

تم رصد

العديد من االعتداتات واالنتياكات التي قام ثيا المستعمرون على المواقع والمعالم الدينية واألمرية
في منطقة الدراسة الل العام  2211وثداية العام  2212وهي على النحو التالي:2
 ثتاريخ  2211/1/11أضرم مستعمرون النار ثالمسدد الكثير في قرية ياسوف شرق مدينة
سلفيت شمالي الضفة الغرثية مما أدى ملى احتراق أد ات كثيري منه.
 ثتاريخ  2211/4/12قال سكان من رثة س ار دنوب شرق محافظة ناثلس التي تقع ثالقرب من
قرية قريوت ،أن قوي اصة صييونية سطت على مواد أمرية ثال رثة ،حي

استولوا على حداري

كثيري وحملوها دا ل المركثات وأ ذوها ملى دية مديولة.
 ثتاريخ  2211/5/2أضرم المستعمرون النار في مصلى مدرسة حواري المانوية دنوب ناثلس
متر ،وقد سيطر المواطنون على الحريق ومنعوا وصوله ملى الغرف
وتثلغ مساحة المصلى ً 12ا
الصفية حي

احترق كل ما في المصلى.

 ثتاريخ  2211/9/5أضرم مدموعة من المستعمرين النار في مسدد النورين في قرية قصري
دنوب شرقي ناثلس ،حي

اقتحموا المسدد وأشعلوا النار ثه ثالضافة ملى كتاثة شعارات معادية

لإلسالم والعرب على ددرانه.

1
2

نفس المردع ،س.61

السلطة الوطنية الفلسطينية ،سلطة دودي الثيئة الفلسطينية ،اعتداءات  ، 2188ثاالعتماد على ثعض المواقع ال ثارية،

مردع ساثق.
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 ثتواريخ متعددي قامت مدموعات من المستعمرين وثحماية من ديش االحتالل ،ثاقتحام قثر
يوسف شرقي مدينة ناثلس وسط دعوات من قيادي الحا امات الصييونيين ملى معادي احتالل هذه
المنطقة والسيطري الكاملة علييا ،وذلك تحت م اعم أدات ثعض الشعائر الدينية في المكان.
 ثتاريخ  2212/1/21مئات المستعمرين يقتحمون مناطق في قرية عورتا تحت حراسة من قوات
االحتالل ثحدة ياري العديد من األماكن األمرية في القرية التي تعود ملى التاريخ الييودل ،وتحت
م اعم أدات ثعض الشعائر الدينية.
 ثتاريخ  2212/2/1اقتحمت أعداد كثيري من المستعمرين ثلدي سثسطية وقامت ث ياري أماكن
أمرية ي عمون أنيا تعود للتاريخ الييودل وتحت حراسة من قوات االحتالل.
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الفصل الخامس :توسيع المستعمرات والنشاط االستيطاني االستعماري
اإلسرائيلي المتزايد في محافظة نابلس
8:5
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موقف السلطة الفلسطينية من المستعمرات اإلسرائيلية

على استخدامات األراضي فيها
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 8 : 5مقدمة :
منذ االحتالل الصييوني لفلسطين عام  1941عمدت الحكومات السرائيلية ملى مرغام
السكان الفلسطينيين على مغادري أراضييم ،ضمن سياسة التطيير العرقي التي تتثعيا ،لذلك
أعطيت الصالحيات لضثاط الديش السرائيلي الست دام أقصى قوي ممكنة من أدل تحقيق ذلك
اليدف.

1

وعند توقيع اتفاقية أوسلو 1992م ثين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ،تم االتفاق
على تأديل الثح

في قضية المستعمرات وتركيا للمرحلة النيائية ،حي

استغلت مسرائيل ذلك

ولدأت ملى توسيع المستعمرات و ادت من أعداد المستعمرين فييا وشدعتيم على اليدري واالنتقال
ملييا ،و ادت من أعداد الحواد السرائيلية المنتشري ثين التدمعات الفلسطينية ،وشقت العديد من
الطرق االلتفافية لضمان وصول المستعمرين ملى مستعمراتيم دون المرور من المدن والتدمعات
الفلسطينية ،وأقامت العديد من الثؤر االستعمارية في الكمير من المناطق الفلسطينية ثالقرب من
المستعمرات لتوسيعيا أو في مناطق دديدي لتحويليا ثعد ذلك ملى مستعمرات رسمية ،وأطلقت
الع ّ ل ،وذلك عن طريق مصادري األراضي وتدميرها
العنان أمام المستعمرين للتنكيل ثالفلسطينيين ُ
مما ثالحرق أو ثالقطع أو ثالقلع ،ثالضافة ملى اليدوم على القرى والتدمعات السكانية الفلسطينية

واالعتدات على المنا ل ووسائل النقل وقطع الطرق واغالقيا ،ثيدف مدثار السكان الفلسطينيين
على ترك أراضييم .
وفي دعة سياسية دديدي مفضلة لدى الحكومة السرائيلية ،أنه حتى لو تم وقف الثنات في
المستعمرات السرائيلية ،سيكون هناك حادة ملى ثعض الثنات الستيعاب النمو الطثيعي لسكان
المستعمرات  ،والحقيقة أن عدد المستعمرين ينمو ثمعدل أثطأ ثكمير من معدل تشييد المثاني الدديدي
في المستعمرات السرائيلية ،األمر الذل يدل على أنه ال حادة لنشاتات دديدي لتوسيع
المستعمرات السرائيلية القائمة حالياً ،وانما تسعى الحكومة السرائيلية لثنات مستعمرات دديدي

1

الدرثاول ،وآ رون ،2222 ،مجلة قضايا إسرائيلية ،المرك الفلسطيني للدراسات السرائيلية (مدار) ،العدد ال امس ،س.7
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الستيعاب الميادرين الددد ملييا ،والسيطري على الم يد من األراضي الفلسطينية الستغالليا في
المراحل الالحقة.

1

 2 : 5النشاط االستيطاني االستعماري اإلسرائيلي المتزايد في محافظة نابلس
من السياسة السرائيلية قائمة على التوسع واالستيالت ومصادري أكثر مساحة ممكنة من
األ ارضي الفلسطينية ،ولدأت سلطات االحتالل ملى توسيع المستعمرات القائمة وذلك من الل
مقامة وانشات أحيات دديدي قريثة من المستعمري األم ،وقد حصل ذلك في مستعمرات ألون موريه
ويتسيار وث ار ا ،ومستعمري متيمار التي تم توسيعيا على مسة تالل محيطة ثيا ،وكذلك مستعمري
شيلو التي تم توسيعيا ثشكل كثير ،فنفصل عنيا مستعمري دديدي تسمى متسثية شيلو (شيفوت
راحيل) ،ثالضافة ملى مستعمري عيلي التي تم توسيعيا على حساب األراضي المداوري ليا ،حي
قامت سلطات االحتالل ثاالستيالت على مساحات واسعة ثالقرب من المستعمرات القائمة من أدل
توسيع هذه المستعمرات.
جدول رقم ( :)82األراضي المصادرة والممنوع الدخول إليها والمغلقة عسكرياً في محافظة نابلس
لغاية عام 2182
اسم القرية

الجهة المعتدية

المصادرة(دونم)

التي يدخلها

األراضي

الفلسطينيون

المغلقة

دير شرف

مستعمري شافي شمرون

-

سالم

مستعمري ألون موريه

بالتنسيق (دونم)

عسكرياً(دونم)

252

-

1522

-

1222

12222

-

دير الحطب

مستعمري ألون موريه

1222

2222

-

تل

ثؤري حفاد دلعاد

222

72

-

سثسطية

ع موط
يتما

1

مساحة األراضي

مساحة األراضي

مساحة

مرك أثحا

مستعمري شافي شمرون

مستعمري ألون موريه
مستعمري حاليم

522

1222
122

2422
222

-

األراضي ،2229 ،الخدع اإلسرائيلية إلخفاء األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة ،القدس،

تاريخ ال ياري  ،2212/7/17انظر الراثط http://www.poica.org/editor/case studies/:
766

ثيت ددن

ثيت فوريك

مستعمري م وراه
مستعمري ميتمار

4222

-

2222

-

عورتا

روديب

مستعمري ميتمار
مستعمري ميتمار

4222

1222

-

يانون

مستعمري ميتمار

12222

2222

-

مددل ثني فاضل

دتيت+معاليه افرايم

مستعمري معاليه افرايم

12222
-

-

-

عين شثلي وثيت

سلطات االحتالل

-

-

12222

قصري

كفر قليل

مستعمري مدداليم
مستعمري ث ار ا

2522

1522

-

عراق ثورين

مستعمري ث ار ا

122

622

-

عقرثا
دوما

حسن

ثورين

مستعمري دتيت

5222
122
-

-

1222
-

252

عصيري القثلية

ث ار ا  +يتسيار

مستعمري يتسيار

522

1222

1222

مادما

عوريف

مستعمري يتسيار
مستعمري يتسيار

-

222

حواري

12222

76222
12222

-

22222

-

-

1222

1222

-

عينثوس

مستعمري يتسيار
مستعمري يتسيار

222

522

-

اللثن الشرقية

معاليه لفونا+عيلي

2222

1222

-

تلفيت

قريوت

مستعمري عيلي
عيلي  +شيلو

122

122

-

الساوية

مستعمري عيلي

422
-

522
1522

-

4522

1522

-

دالود

شيلو  +شيفوت راحيل

14222

-

-

المجموع

-

26611

21121

812111

المصدر :معداد الثاح

ثاال عتماد على ثيانات ومعلومات من رؤسات ثلديات ومدالس القرى المحيطة ثالمستعمرات

السرائيلية.2212،

يالحظ من الددول الساثق أن مساحة األراضي المصادري في محافظة ناثلس ثلغت
 72222دونما ،أل ما يعادل  %12.1من المساحة الكلية لمحافظة ناثلس ،وهذه األراضي
المصادري تقع ثالقرب من المستعمرات القائمة وذلك من أدل توسيعيا والسيطري على الم يد من
761

األراضي التاثعة للم ارعين الفلسطينيين في المحافظة ،أما التي ال يستطيع الم ارعون في محافظة
ناثلس من الوصول ملييا مال ثتنسيق فقد ثلغت  62272دونم ،أل ما يعادل  %9.9من المساحة
الكلية لمحافظة ناثلس ،وكانت هذه األراضي أيضاً ثالقرب من الشوارع االلتفافية والثؤر االستعمارية
والمستعمرات المنتشري في أراضي المحافظة ،وأكثر ممال على ذلك أراضي قرية ثورين التي يمنعون
من الوصول ملييا مال ثتنسيق والتي ثلغت  22222دونم ،وفي قرية سالم ثلغت  12222دونم.

شكل رقم ( : )1األراضي المصادري واألراضي الممنوع الوصول ملييا مال ثتنسيق حسب المستعمري في محافظة
ناثلس 2212

1

يالحظ من الشكل الساثق أن مستعمري ميتمار أكمر مستعمرات محافظة ناثلس مصادري
لألراضي المداوري ليا ،حي

تمتد هذه األراضي المصادري من أراضي قرية روديب في الغرب حتى

أراضي قرية يانون في الشرق والتي تثعد عن المستعمري حوالي  5كم ،وثالتالي فيي تترثع على
مسة تالل مشرفة على المنطقة ثأكمليا ،حي

ثلغت مساحة األراضي التي صادرتيا المستعمري

 21122دونم ،أل ما يعادل  %21.1من المساحة الكلية لأل ارضي المصادري في محافظة ناثلس،
كما أن هذه المساحات المصادري مرشحة المتداد مستعمري ميتمار علييا في المستقثل القريب .أما

1إعداد الباحث.
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مستعمري شيلو فيي تلي مستعمري ميتمار من حي

مساحة األراضي المصادري التي ثلغت 17422

دونم ،أل ما يعادل  %22.7من المساحة الكلية لألراضي المصادري في المحافظة ،حي

توسعت

هذه المستعمري ثشكل كثير ،وأدى ذلك ملى تكوين مستعمري دديدي ثدانثيا من الناحية الشرقية وهي
تاثعة ليا وتسمى شيفوت راحيل (متسثية شيلو) ،حي

تم مصادري مساحات واسعة من األراضي

ال راعية التاثعة لقرى قريوت ودالود وثعض قرى محافظة رام اهلل لصالح توسيع مستعمري شيلو
وشيفوت راحيل.
أما ثالنسثة لمستعمري ألون موريه المقامة على أراضي قرى ع موط ودير الحطب وسالم فقد
ثلغت مساحة األراضي المصادري  12222دونم ،أل ما يعادل  %12.6من المساحة الكلية
لألراضي المصادري في المحافظة ،وثذلك فيي توسعت على حساب األراضي ال راعية المداوري
ليا .أما فيما يتعلق ثاألراضي الممنوع الوصول ملييا مال ثتنسيق في هذه المنطقة فقد ثلغت
 14422دونم وتعادل  %24من المساحة الكلية ألراضي التنسيق في المحافظة ،وتقع هذه
األراضي لف الشارع االلتفافي الذل يحيط ثالقرى المالمة واألراضي القريثة من مستعمري ألون
موريه والثؤر االستعمارية المودودي في المنطقة ،حي

يسمح للم ارعين الوصول ملى تلك األراضي

يومين في السنة فقط ،يوم لحرامة األرض واليوم الماني لدني المحصول سوات تم االنتيات من عملية
الدني أم ال ،ألن الفتري ال منية الممنوحة محدودي للغاية فيي ال ت يد عن  7ساعات ورثما أقل من
ذلك ،وثذلك ال يستطيع الم ارعون االنتيات من عملية الدني ويضيع المحصول علييم.
وث صوس مستعمري يتسيار ،فقد ثلغت مساحة األراضي المصادري  2922دونم وتعادل
 %4من المساحة الكلية لألراضي المصادري في محافظة ناثلس ،أما األراضي الممنوع الوصول
ملييا مال ثتنسيق فقد ثلغت  19252دونم ،أل ما يعادل  %21.7من المساحة الكلية ألراضي
التنسيق في المحافظة ،وهذه األراضي تاثعة لقرى عصيري القثلية ومادما وحواري وعينثوس وعوريف،
وأكمر القرى في هذه المنطقة تضر ًار من عدم الوصول ملى األراضي ال راعية هي قرية ثورين.

769

شكل رقم ( : )9أكمر القرى الفلسطينية تضر اًر من عمليات المصادري ومنع الوصول ملى األراضي ال راعية مال
ثتنسيق في محافظة ناثلس.1 2212

يالحظ من الشكل الساثق أن قرية دالود تعتثر أكمر قرى محافظة ناثلس تضر ًار من
عمليات المصادري والسيطري على األراضي ،حي

ثلغت مساحة األراضي المصادري فييا الل

انتفاضة األقصى المانية حوالي  14222دونم ،أل ما يعادل  %19.1من المساحة الكلية
لألراضي المصادري في محافظة ناثلس ،وتترك األراضي المصادري في المناطق الدنوثية والدنوثية
الشرقية من قرية دالود ،وقسم من هذه األراضي المصادري مقام علييا ثؤر استعمارية وشوارع
مستعمرات ترثط الثؤر والمستعمرات مع ثعضيا الثعض ،وقسم كثير من هذه األراضي المصادري
ي رع ثالمحاصيل ال راعية ،ومن أهميا محصول العنب ثالضافة ملى ال يتون ومحاصيل أ رى،
ويمنع السكان الفلسطينيين في دالود من الوصول ملى تلك األراضي نيائياً.
أما ثالنسثة لقرية يانون ،فيي تلي قرية دالود من حي
مصادري األراضي ومنع الوصول ملييا ،حي

القرى األكمر تضر اًر من عمليات

ثلغت مساحة األراضي المصادري فييا  12222دونم،

أل ما يعادل  %16.4من المساحة الكلية لألراضي المصادري في محافظة ناثلس ،وفي الوقت
نفسه ثلغت نسثة األراضي المصادري  %72من المساحة الكلية لقرية يانون والثالغة  16452دونم،

1إعداد الباحث.
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أما األراضي الممنوع الوصول ملييا مال ثتنسيق فقد ثلغت نسثتيا  %12من المساحة الكلية للقرية،
وترك ت عمليات مصادري األراضي في المناطق الشمالية والشرقية والغرثية من يانون لصالح توسيع
مستعمري ميتمار واقامة الثؤر االستعمارية ثالضافة ملى شق شوارع لرثط أد ات مستعمري ميتمار مع
ثعضيا الثعض ،ويست دم د ت من األراضي المصادري ل راعة العديد من المحاصيل ال راعية وذلك
لرثط المستعمرين ثمستعمراتيم ولعدم تركيا والرحيل عنيا.
وفيما يتعلق ثقرية دير الحطب ،فقد ثلغت مساحة األراضي المصادري فييا  1222دونم،
أل ما يعادل  %12.9من المساحة الكلية لألراضي المصادري في المحافظة ،وترك ت في المناطق
الشمالية الشرقية من القرية ،أما األراضي الممنوع الوصول ملييا مال ثتنسيق فقد ثلغت  2222دونم
وتعادل  %2.2من المساحة الكلية ألراضي التنسيق في المحافظة وتترك هي األ رى في المناطق
الشمالية الشرقية الواقعة لف الشارع االلتفافي الذل ي نق ويحاصر القرى المالمة (سالم ودير
الحطب وع موط).
وث صوس قرية ثورين ،فيي تعتثر أكمر قرية في محافظة ناثلس يمنع الم ارعون فييا من
الذهاب ملى أراضييم مال ثتنسيق مع سلطات االحتالل ،حي

ثلغت مساحة هذه األراضي حوالي

 22222دونم ،أل ما يعادل  %22.2من المساحة الكلية ألراضي التنسيق في محافظة ناثلس،
و %62من المساحة الكلية لقرية ثورين والثالغة  22222دونم ،والسثب في اتساع مساحة
األراضي التي يمنع الوصول ملييا مال ثتنسيق هو أن قرية ثورين مقام على أراضييا مستعمرتين هما
ث ار ا ويتسيار ،وثالتالي فإن كل مستعمري سيطرت على مساحة معينة منيا ،حي

تترك هذه

المساحات في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية المحاذية لمستعمري ث ار ا ،وفي المناطق الدنوثية
والدنوثية الغرثية المحاذية لمستعمري يتسيار ،وحول المناطق المحاذية للشارع االلتفافي الذل ي ترق
أراضي القرية من الناحية الدنوثية والدنوثية الغرثية حتى يصل ملى مفرق حواري ،ثالضافة ملى
ذلك ،تم وضع نقاط مراقثة وكاميرات تصوير في المناطق المحاذية لمستعمري ث ار ا.
وتعتثر قرية عورتا وثيت فوريك من القرى المتضرري وذلك ألنيا محاذية لمستعمري ميتمار
التي توسعت ثشكل كثير على حساب أراضي الم ارعين في هذه القرى ثالضافة ملى قرى أ رى
717

ثدوارها ،حي

ثلغت النسثة المئوية ألراضي المصادري في عورتا  %5.5أما في ثيت فوريك فقد

ثلغت  %6.1من المساحة الكلية لألراضي المصادري في محافظة ناثلس ،وتتعرض هذه القرى
العتداتات متكرري من المستعمرين المودودين في هذه المستعمري ،وذلك للسيطري على الم يد من
األراضي ونيب يراتيا.
أما ثالنسثة لألراضي المغلقة عسكرياً ،فالم طط السرائيلي المطثق هو نشاط استعمارل
مكمف على السفوح الشرقية لدثال فلسطين الوسطى ككل (طوثاس ،ناثلس ،رام اهلل ،أريحا ،ثيت
لحم ،ال ليل) ،أما في محافظة ناثلس فقد ترك ت في المناطق الشرقية المطلة على غور األردن،
وثالتحديد في أراضي قرى عين شثلي و رثة ثيت حسن و رثة طانا ويانون وعقرثا و رثة الطويل
ومددل ثني فاضل ودوما ،حي

ثلغت مساحة هذه األراضي المغلقة عسكرياً  126222دونم ،أل

ما يعادل  %17.5من المساحة الكلية لمحافظة ناثلس ،فقامت سلطات االحتالل ثمصادري
 12222دونم ملى الشرق من قرية ثيت ددن تحت م اعم مقامة محمية طثيعية ،هذا ثالضافة ملى
تيدير الثدو من رثة طانا وهدم حضائرهم عدي مرات لصالح االستفادي من هذه األراضي راعيًا
والسيطري على المياه الدوفية المودودي في هذه المنطقة ،وكذلك الحال في قرية دوما ،حي

تم

االستيالت على  12222دونم في المنطقة الشرقية تحت م اعم مقامة محمية طثيعية في المنطقة.
ولكن في الحقيقة يتم استغالليا راعيًا ،أو لصالح توسيع المستعمرات المقامة في تلك المنطقة ،أو
لصالح مقامة المعسكرات السرائيلية ،أو لصالح استغالل المياه الدوفية المودودي في المنطقة.
وفيما يتعلق ثقرية عقرثا ،فيي تعتثر أكمر قرية في محافظة ناثلس تضررت من الل ما
يسمى األراضي المغلقة عسكرياً ،حي

تم مصادري  26222دونم من أراضي القرية الواقعة في

المنطقة الشرقية لصالح توسيع المستعمرات والثؤر االستعمارية واقامة المعسكرات والتدريب
العسكرل ،ثالضافة ملى استغالل هذه المنطقة راعياً ،ألنيا تعتثر من أ صب األراضي ال راعية
حي

يتوفرالمات والمناخ المالئم ل راعة أنواع معينة من المحاصيل ال راعية ،ويؤكد ذلك أن

مستعمري دتيت تشيد أعمال توسعة ثشكل واسع النطاق على حساب األراضي الفلسطينية،
وثالتحديد على حساب التدمعات الثدوية المداوري في رثة الطويل ومنطقة لفدم التي يعيش ثيا
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عدد كثير من الثدو الثاحمين عن المات والمراعي في ظل انحسارها ثسثب الممارسات السرائيلية
والتي تعد العامل الرئيسي ورات ذلك ،حي

أقدم المستعمرون على منشات عدد من الم ارع وحضائر

لترثية الدوادن في محيط المستعمري ثيدف تع ي المستعمري راعياً ولدلب الم يد من المستعمرين
المستممرين في قطاع ال راعة.
والى الدنوب الشرقي من عقرثا تقع رثة الطويل التي تثلغ مساحة أراضييا 42222
دونم 22222 ،دونم منيا أراضي رعوية و  12222دونم األ رى هي أراضي راعية ،ت رع
ثمحاصيل الحثوب وثعض أنواع ال ض اروات الثعلية ،وتعرضت هذه ال رثة ملى هدمة مسرائيلية
وذلك لدثار سكانيا على التنا ل والرحيل عنيا ،ومن هذه الممارسات والمضايقات سياسة الترحيل
ثالقوي من

الل اعتقال للرعاي وأصحاب المواشي ومنعيم من الرعي في هذه المناطق وحد

األغنام واطالق النار على المواشي وسرقتيا وهدم المنشآت السكنية ( يام وثركسات) وترحيل
الم ارعين ،هذا ثالضافة ملى انفدار األلغام في تلك المناطق التي راح ضحيتيا العديد من الشيدات
والدرحى ،وقد قامت سلطات االحتالل قثل فتري ودي ي ثتسليم أهالي ال رثة م طارات ليدم المسدد
وشثكة الكيرثات وعدد من آثار المياه في المنطقة ،وهي ليست المري األولى التي تقوم فييا سلطات
االحتالل ثتسليم م طارات هدم.

1

حي

تقع المنطقة ضمن ما يسمى المنطقة  cحسب اتفاق

أوسلو ،وكل ذلك يعتثر د ت من م طط مسرائيلي مطثق في الضفة الغرثية.
وما يؤكد التوسع في المستعمرات القائمة ا دياد مساحة الثنات العمراني للمستعمرات
السرائيلية في محافظة ناثلس ،ففي العام  2229وصلت ملى  16.2كم ،2وثالمقاثل فإن مساحة
الثنات العمراني الفلسطيني في المحافظة ثلغ  25.4كم 2،2ويدب هنا مراعاي الفارق في عدد السكان
ثين الدانثين ،وهذا يؤكد أن كمي اًر من الوحدات السكنية التي تم ثناؤها في المستعمرات هي الية
من السكان واليدف منيا هو السيطري على الم يد من األراضي الفلسطينية لصالح توسيع مساحة
هذه المستعمرات.
1
2

العقرثاول ،حم ي أسامة ،2212 ،جغرافيا الصراع على األرض (خربة الطويل مثالً) ,عقرثا ،فلسطين ،س – 5س14
مرك أثحا

األراضي ،2227 ،تصاعد قوى التطرف الديني في المستعمرات اإلسرائيلية على الصعيد السياسي في

إسرائيل ،القدس ،تاريخ ال ياري  ، 2212-7-22انظر الراثطHTTP://WWW.POCIA.ORG/EDITOR/CASE :
718

خريطة رقم ( :)22األراضي المصادري والممنوع الوصول ملييا والمغلقة عسكرياً في محافظة ناثلس.
المصدر  :معداد الثاح

ثاالعتماد على معلومات وثيانات معيد أريج للدراسات واألثحا
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التطثيقية.

 6 : 5التقسيم الجيوسياسي اإلسرائيلي لمحافظة نابلس وتأثيره على استخدامات األراضي
الل سنوات االحتالل السرائيل ي لألراضي الفلسطينية ،انتيج العديد من األساليب
والسياسات اليادفة ملى تيدير السكان الفلسطينيين وطردهم من أرضيم وفق ثرنامده الحاللي،
من اتفاقية معالن
متثعاً كل الطرق والسثل ،ثال رحمة وال رادع وثال ادنى مراعاي للقوانين الدوليةّ ،
المثادئ ثين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ثشأن الحكم الذاتي المؤقت للسلطة الفلسطينية
(اتفاقية أوسلو 1992م) قسمت األراضي الفلسطينية المحتلة ملى مال

مناطق وهي على النحو

التالي:
جدول رقم ( : )81تصنيف األراضي في محافظة نابلس حسب اتفاقية أوسلو 8996
المنطقة

المساحة (كم)2

المناطق A

114

18.8

المناطق B

227

39

18.2

المناطق C

255

42.2

61

المدموع

625

100

100

المصدر  :معيد أريج لأليح ا

النسبة المئوية من

النسبة المئوية من مساحة

مساحة المحافظة

الضفة الغربية

17.8

التطثيقية ،وحدي نظم المعلومات الدغرافية واالستشعار عن ثعد ،القدس ،فلسطين

المناطق  : Aوهي المناطق التي ت ضع للسيطري الفلسطينية (الكاملة) أمنيًا واداريًا وتشكل
ما نسثته  %11.1من المساحة الكلية لمحافظة ناثلس ،والمناطق  : Bهي المناطق التي تقع فييا
مسؤولية النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية وتثقى لسرائيل السلطة الكاملة على األمور
األمنية وتشكل  %29من المساحة الكلية لمحافظة ناثلس ،والمناطق  : Cهي المناطق التي تقع
711

تحت السيطري الكاملة للحكومة السرائيلية ثاستمنات المدنيين الفلسطينيين القاطنين فييا ،وتشكل
 %42.2من المساحة الكلية لمحافظة ناثلس ،وكان اليدف الفلسطيني من اتفاق أوسلو في نياية
المطاف نقل مناطق  Bومناطق  Cثعيداً عن السيطري السرائيلية لت ضع للسيطري الفلسطينية
واقامة الدولة الفلسطينية .وثعد مضي أكمر من  19سنة على االتفاقيات الموقعة ،لم يتم نقل أل
د ت من المناطق المصنفة  Cملى السيطري الفلسطينية.
يثلغ عدد التدمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة  Cفي محافظة ناثلس  12تدمعاً،
ويعاني المواطن الفلسطيني القاطن في القرى الواقعة في المناطق  Cمن عدم توسيع الم ططات
الييكلية لتلك القرى لتلثية احتياداتيم العمرانية  ،ويثقى هؤالت السكان تحت طر اليدم ثذريعة عدم
التر يس حسب االدعاتات السرائيلية ،وفي نفس الوقت ال تتردد الدرافات السرائيلية في الرد
على الفلسطينيين الذين تضطرهم الحادة للتوسيع على أنفسيم والثنات في المناطق المصنفة  ،Cمذ
يفرض االحتالل على كل فلسطيني يرغب ثثنات من ل أو مضافة غرفة ملى من ل قائم أن ي ضع
لدراتات طويلة ومعقدي ومكلفة ،وتقاثل عادي ثرفض منح الر صة من ما يسمى الداري المدنية
السرائيلية ،ثذريعة عدم اكتمال الشروط الال مة للثنات ممل ما يدرل في تدمعات سثسطية ويانون
الطويل وغيرها 1.وذكر تقرير لمنظمة (السالم اآلن) السرائيلية الصادري
وعقرثا و رثة طانا و رثة ّ
في العام  2227ثأن  %94من الفلسطينيين الذين تقدموا ثطلب ت ار يس ثنات من الداري المدنية

السرائيلية في المناطق  cقد رفضت من قثل مسرائيل ،وفي المقاثل تتوادد معظم المستعمرات
والثؤر االستعمارية والطرق االلتفافية السرائيلية على أراض فلسطينية مصنفة  ، cوكان من
المفترض أن يكون لسرائيل حق الوصاية على األراضي الفلسطينية المصنفة  Cلفتري مؤقتة حتى
قيام الدولة الفلسطينية ثحسب ما دات في اتفاقية أوسلو الموقعة عام  ،1992مال أن مسرائيل

1

وكالة األنثات والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،2211 ،البناء في المناطق المصنفة  Cحسب اتفاق أوسلو ،تاريخ ال ياري

 ،2212-7-11انظر الراثط www.wafainfo.ps/atemplate.aspx/id=5178:
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است دمت مناطق  Cكوسيلة ل داع المدتمع الدولي ودعله يعتقد ثشرعية عمليات اليدم في تلك
المناطق والنشاطات االستعمارية القائمة فييا.

1

مرك أثحا

1

األراضي ،2229 ،الخدع اإلسرائيلية إلخفاء األنطة االستعمارية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية

المحتلة ،مردع ساثق.
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خريطة رقم ( :)26تصنيف األراضي في محافظة ناثلس حسب اتفاقية أوسلو 1992
المصدر :معيد الدراسات واألثحا
ثتصرف الثاح .

التطثيقية ،وحدي نظم المعلومات الدغرافية واالستشعار عن ثعد ،القدس،

712

يالحظ أن مسرائيل ال تعطي تصاريح ثنات للفلسطينيين في المناطق المصنفة  ،Cوفي
الوقت نفسه تسارع ال من في عمليات الثنات في المستعمرات السرائيلية وتوسيعيا من الل منشات
الم يد من الثؤر االستعمارية ثدانثيا ورثطيا مع ثعضيا الثعض ثشثكة من الشوارع والطرق
االلتفافية ثيدف السيطري على الم يد من األراضي الفلسطينية لصالح المستعمرين ،وال تكتفي
مسرائيل ثيذا الحد ،ثل تتعدى ذلك ملى السيطري على أر ٍ
اض واقعة في المناطق المصنفة  ،Bوهذا
يؤمر على است دامات األراضي في محافظة ناثلس.

شكل رقم ( :)81النسثة المئوية الست دامات األراضي في محافظة ناثلس 2212
المصدر :معيد أريج للدراسات واألثحا

التطثيقية ،وحدي نظم المعلومات الدغرافية  GISواالستشعار عن ثعد،

القدس ،ثتصرف

منذ عام  1967عملت مسرائيل داهدي على ثنات وتوسيع المستعمرات ،ونتيدة ليذه
السياسة فقد سيطرت مسرائيل على مساحات واسعة من األراضي في محافظة ناثلس ،كما أنيا
تمنع الم ارعين من الوصول ملييا ،وأقامت علييا المستعمرات والثؤر االستعمارية والمعسكرات
والطرق االلتفافية ونقاط التفتيش والحواد والثواثات وغيرها ،وقد أمر هذا األمر على است دامات
األراضي في المحاف ظة ،حي

منعت التدمعات السكانية الفلسطينية من االمتداد العمراني تداه هذه

المواقع االحتاللية ،ثالضافة ملى التأمير على المساحة الم روعة ثال يتون ،حي

يالحظ أن أكمر

هذه المواقع االحتاللية مقامة على أراضي م روعة ثالمحاصيل الم تلفة وأهميا ال يتون ،ويؤكد
719

ذلك أن مساحة أشدار ال يتون شكلت ما نسثته  %92.9من المساحة الم روعة ثأشدار الثستنة،
فكان ال يتون من أكمر المحاصيل ال راعية التي تضررت درات مقامة المستعمرات والثؤر واعتداتات
المستعمرين.
ويمكن القول أن النشاط االستيطاني االستعمارل السرائيلي المت ايد والمستمر في محافظة
ناثلس عمل على الحد من تطور المدن والقرى الفلسطينية ،وأمر ثشكل كثير على عملية الت طيط
التي تقوم ثيا السلطة الفلسطينية ،فالت طيط هنا يصطدم ثالنشاط االستعمارل السرائيلي،
ويساعدها في ذلك الداري المدنية السرائيلية التي تقوم ثرفض معظم الطلثات التي يتقدم ثيا
الفلسطينيون للحصول على ر س للثنات ثحدج وم اعم م تلفة ،حي
السرائيلية عدم تحضير م ططات دديدي تتالتم مع احتيادات الفلسطينيين.

722

تتعمد الداري المدنية

خريطة رقم ( :)24است دامات األراضي في محافظة ناثلس 2212

المصدر :معيد أريج لألثحا

التطثيقية ،وحدي نظم المعلومات الدغرافية  GISواالستشعار عن ثعد ،القدس،

ثتصرف الثاح .
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 4 : 5مناطق اإلحتكاك (النقاط الساخنة) في محافظة نابلس
لشعب يعيش تحت االحتالل هو أن يصثح سلب أراضيه

من من أسوأ ما يمكن أن يحد

ونيثيا واستعمار المحتلين فييا أم ًار روتينيًا يدرل على مدار الساعة ،وأن تصثح اعتداتات
وانتياكات المستعمرين المحتلين وثطشيم ثالشعب الذل يعيش تحت االحتالل وتنكيليم ثه ،د تًا
من الحياي اليومية العادية ،وهذا هو ما يحد
المحتلة ،حي

في محافظة ناثلس وثاقي محافظات الضفة الغرثية

تعتثر محافظة ناثلس أكمر محافظات الضفة الغرثية تضر ًار وتعرضاً العتداتات

المستعمرين المحتلين ،وفي مواقع وأماكن م تلفة من أراضي المحافظة و صوصاً تلك األراضي
القريثة والمحاذية للمستعم ارت والثؤر االستعمارية والشوارع االلتفافية ،وهذا ما ييدف ملى السيطري
على أكثر قدر ممكن من األرض وضميا ملى المستعمرات القائمة ،والددول التالي يثين ذلك:

جدول رقم ( : )89اعتداءات المستعمرين اإلسرائيليين على المنشآت والمواطنين الفلسطينيين
حسب المحافظة من2188-2-61 – 2188-8-8
نوع االعتداء

أريحا

الخليل

القدس

بيت

جنين

رام اهلل

سلفيت

طوباس

طولكرم

قلقيلية

نابلس

لحم

على المنشآت

-

25

5

2

8

4

6

6

8

8

42

على المحالت

8

21

-

5

8

24

5

-

2

88

44

السكنية

التجارية

والمركبات

على األماكن

8

2

5

8

-

2

8

-

-

-

1

على المواطنين

6

41

89

1

2

9

1

4

4

2

61

على المواطنين

-

4

-

4

-

2

8

-

-

8

8

على المواطنين

-

4

-

-

-

8

8

-

-

-

5

على األطفال

-

2

6

-

-

-

-

-

-

-

2

الشهداء

-

8

8

-

-

-

-

-

-

-

8

إغالق طرق

8

6

-

-

-

4

6

8

-

4

81

المجموع

2

819

66

21

1

42

22

1

2

26

855

الدينية

بالضرب

بالدهس

بإطالق النار
بالخطف

المصدر  :السلطة الوطنية الفلسطينية ،محافظة ناثلس ،2211 ،مكتب الشؤون الثلدية والقروية ،ناثلس ،فلسطين.
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فعندما يتعرض تدمع فلسطين لثطش المستعمرين ،وعندما تتعرض أراضي فلسطينية
للمصادري ،وهو األمر الذل يحد

دوماً على مدار السنة ،فإن التدمع أو القرية التي تتعرض

مثاشري لالعتدات ولمصادري أراضييا هي وحدها عاديً التي تواده األمر وتتصدى له ،ولكن ثالتأكيد
هذه الموادية غير متكافئة ونتيدتيا معروفة سلفاً ،ثالضافة ملى ذلك فإن ديش االحتالل
السرائيلي يساند هؤالت المستعمرين ويوفر ليم الحماية واألمن حتى في أمنات تنفيذ اعتداتاتيم على
التدمعات الفلسطينية ،وتحمييم من أل أذى قد يلحق ثيم ،وفي كمير من األحيان يكون ديش
االحتالل متوادد أمنات تنفيذ المستعمرين العتداتاتيم ،واذا ما تعرضوا لمقاومة من السكان
الفلسطينيين فإن ديش االحتالل يتد ل لحماية المستعمرين والدفاع عنيم ،ويقوم ثإطالق النار على
الفلسطينيين واالعتدات علييم .ويمارس المستعمرون السرائيليون على امتداد مساحة محافظة ناثلس
اعتداتات منظمة ليس ليا سقف أو حدود رافعين شعار يسمى (دفع الممن) ،ويعني ذلك دثاية
الممن من الفلسطينيين منتيدين وثشكل متصاعد سياسة األرض المحروقة و اصة في التدمعات
الريفية مع ثدت موسم ال يتون يثدأوا حرثيم ثحرق األشدار واقتالعيا وقطعيا ،ثالضافة ملى هدم
وردم آثار مياه ارتوا ية تغذل األراضي ال راعية ومصادري

انات وقود تست دم في ت ويد مض ات

المياه ثالطاقة ،وكذلك االعتدات على المواطنين الع ّ ل ورعاي األغنام واقتحام العديد من القرى وحرق
الممتلكات واغالق الطرق وغيرها من االعتداتات.

شكل رقم ( )88نسبة اعتداءات المستعمرين اإلسرائيليين على التجمعات السكانية في محافظة نابلس حسب
التجمع لعام 2188
إعداد الباحث
728

يالحظ من الشكل الساثق أن قرية ثورين تعتثر أكمر قرية تعرضت العتداتات المستعمرين
في محافظة ناثلس لعام  ،2211ويعود السثب في ذلك ملى أن مستعمرتي يتسيار وث ار ا داممتين
على أد ات من أراضي قرية ثورين ،وثالتالي فإنيا تتعرض لالعتداتات من المستعمرتين ،حي
ت داد حدي هذه االعتداتات الل موسم قطاف ال يتون وذلك عن طريق الحرق أو القطع أو القلع
وحتى منع الوصول ملى األراضي القريثة من المستعمرتين لدمع الممار ،هذا ثالضافة ملى عمليات
اقتحام للقرية وت ريب الممتلكات واالعتداتات على المواطنين فييا ،واغالق الطرق أو قطعيا،
وكذلك هو الحال في قرى مادما وعصيري القثلية وحواري المداوري ليذه المستعمرات ،أما ثالنسثة
لقرية عراق ثورين التي تتعرض لالعتدات من قثل مستعمرل ث ار ا ،حي

صادرت عشرات الدونمات

ال راعية التاثعة للم ارعين في قرية عراق ثورين من الناحية الشرقية للقرية المحاذية لمستعمري ث ار ا،
وقام المستعمرون ث راعتيا ثمحصول العنب ،فرفض أهالي القرية هذه العمليات وقاموا ثتنظيم
مسيرات احتدادية اسثوعية ،ونتيدة لذلك قامت سلطات االحتالل ثمحاصري القرية واغالق الطرق
المؤدية ملييا عدي مرات لمنع روج المسيري االسثوعية المناهضة لالستيطان االستعمارل في القرية.
وفيما يتعلق ثقرية قصري ،فيي تحتل المرتثة المانية ثعد ثورين من حي

التعرض

لالعتداتات ثنسثة وصلت ملى  %12من المدموع الكلي العتداتات المستعمرين في محافظة
ناثلس لعام  ، 2211وتتممل الدية المعتدية في مستعمرل مستعمري مدداليم ثالضافة ملى
المستعمرين المودودين في الثؤر االستعمارية المحيطة ثالقرية ،الذين يعتثرون من أكمر المستعمرين
السرائيليين تطرفاً ،حي

يقومون ثم تلف أنواع االعتداتات واالنتياكات ثحق سكان القرية ،وفيما

ي س قرية النصارية ،فتتممل الدية المعتدية هنا ثسلطات االحتالل السرائيلية ،حي

تقوم من

وقت آل ر ثعمليات هدم آلثار المياه االرتوا ية التي تعود للم ارعين في المنطقة ،حي

تعتثر هذه

المنطقة من أهم المناطق ال راعية في محافظة ناثلس ثسثب توفر المياه والمناخ المالئم ل راعة
العديد من المحاصيل ،وكل هذه االعتداتات على قرية النصارية كانت لصالح يادي كميات المياه
في المستعمرات السرائيلية القريثة والمحيطة ثالمنطقة ،حي

يمنع الم ارعون من الحصول على

المياه ،ثينما يحصل المستعمرون على المياه وثالكميات التي يريدونيا.
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ويالحظ كذلك أن مستعمرات يتسيار وث ار ا ومدداليم وشيلو وألون موريه هي أكمر
المستعمرات السرائيلية التي تقوم ثتنفيذ االعتداتات واالنتياكات ،ففي العام  2211تم تسديل 72
هدمة واعتدات نفذها مستعمرو يتسيار وهو أعلى عدد من اليدمات التي تنفذها مستعمري واحدي
هذا العام ،1ويعود السثب في ذلك ملى أن أغلب هذه المستعمرات يقطنيا مستعمرون ييود مت متين
ومتدينين عنصريين ومتطرفين ،وأعدادهم في محافظة ناثلس في ا دياد مستمر ،ثالضافة ملى
توادد الحا امات الييود المتطرفين في هذه المستعمرات وهم الذين يوديون هؤالت المستعمرين ،وقد
ساعد ذلك تعاظم النفوذ السياسي لليمين السرائيلي المتطرف ولألح اب الدينية السرائيلية التي
تشدع على طرد الفلسطينيين من ثيوتيم وأراضييم ،وهذا انعكاس على المشروع االستيطاني
االستعمارل السرائيلي الذل يتصاعد ويتفشى ثوتيري متصاعدي ،حي

أصثح قادي المستعمرين

ودماعاتيم المتطرفين يتمتعون ثنوع من الحكم الذاتي والييمنة ،ويمارسون اعتداتات ضد
الفلسطينيين أصحاب األراضي المداوري لمستعمراتيم ،أما مستعمرات شافي شمرون وم وراه ودتيت
ومعاليه لفونا فيي أقل مستعمرات محافظة ناثلس تنفيذًا لالعتداتات ،ويعود السثب في ذلك ملى أن
معظم قاطنييا من المستعمرين العلمانيين غير المتعصثين دينياً ،وهدفيم العمل وكسب المال.
من

ليط القوي والنفوذ السياسي والديني المتطرف الذل يتمتع ثه المستعمرون المتدينون

وقادتيم يمنحيم القدري الكافية لالستمرار في توسيع المستعمرات ولحثاط أل مساع مسرائيلية
مستقثلية ل الت المستعمرات أو الثؤر التي يقطنونيا ،و اصة أن مستعمراتيم منتشري في كافة
أردات الضفة الغرثية ،األمر الذل يشكل تيديداً حقيقيًا ومامالً أمام ممكانية مقامة الدولة الفلسطينية
المستقثلية.

1

مكتب تنسيق الشؤون النسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة ،2212 ،القرى الفلسطينية المتضررة جراء عنف

المستعمرين من مستعمرة يتسهار والبؤر االستعمارية المجاورة ،القدس ،فلسطين.
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خريطة رقم ( : )25مناطق االحتكاك (المناطق الساخنة) بين المستعمرين اإلسرائيليين والفلسطينيين في محافظة
نابلس
المصدر :معداد الثاح

ثاالعتماد على ثيانات من المرك الدغرافي الفلسطيني .2211
726

 5:5موقف السلطة الفلسطينية من المستعمرات اإلسرائيلية
شكل رفض االستيطان االستعمارل على األراضي الفلسطينية المحتلة مدماعاً فلسطينياً
للقيادي الفلسطينية وعلى رأسيا السلطة الفلسطينية والفصائل الوطنية والسالمية ،فيذا االستعمار ال
يتوافق مع معادلة األرض مقاثل السالم ،كما انه يدمر نسيج الحياي للشعب الفلسطيني ،ويدمر
ممكانية قيام حل على أساس دولتين ،ويسمح لسرائيل ثالسيطري على األراضي الفلسطينية
واالستيالت على مقدراتيا ،كما من ودود المستعمرات والمستعمرين يدفع ملى العنف وعدم االستقرات،
لذا كانت المطالثة ثتدميد االستيطان االستعمارل تدميداً شامالً ،مقاثل عودي المفاوضات ثين
الطرفين الفلسطيني والسرائيلي.

1

ورغم الديود الفلسطينية وسعييا نحو السالم استمرت مسرائيل في توسيع وانشات المستعمرات
منتيكة ثذلك كل القوانين الدولية ،واستمر الفلسطينيين في نضاليم ضد االستيطان االستعمارل
وذلك من ادل ميداد رأل عام دولي رافض ليذا االستعمار والمطالثة ثوقف النشاطات االستعمارية
ثما في ذلك النمو الطثيعي ليا وا الة الثؤر االستيطانية االستعمارية.
من متفاقية أوسلو التي وقعت ما ثين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل عام  1992نصت
على تقسيم األراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967ملى مناطق ( ،) A،B،Cوستقوم مسرائيل
ثالنسحاب من هذه المناطق ثشكل تدريدي ،لكن تم االتفاق على ترك الثح
المستعمرات ملى قضايا الوضع النيائي ،والتي سوف تثدأ ثعد مال
االتفاقية ،حي

في قضية

سنوات من تاريخ توقيع

قامت مسرائيل ثعد توقيع االتفاقية ثالسيطري على الم يد من األراضي الفلسطينية،

و صوصاً األراضي المصنفة ) (Cوهي التي تقع تحت السيطري السرائيلية الكاملة والتي تشكل
 %67من المساحة الدمالية للضفة الغرثية ،2لصالح توسيع المستعمرات القائمة واقامة مستعمرات
دديدي وانشات الثؤر االستعمارية والطرق االلتفافية والمناطق العسكرية وغيرها من المواقع
الحتاللية.
1
2

قاسم ،طارق يوسف محمد ،مرجع سابق ،س157
معيد أريج لألثحا

التطثيقية ،وحدة نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد ،القدس ،فلسطين.
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وثالمقاثل تقوم مسرائيل ث منع أل عمران أو ثنات مقتصادل فلسطيني في تلك المناطق ،فتيدم
الثيوت والمصانع وآثار المياه وتقتلع الم روعات وتدثر السكان على ترك ممتلكاتيم وأراضييم
وتطلق العنان للمستعمرين في اعتداتاتيم على السكان وممتلكاتيم ومحاصيليم ال راعية ،كل ذلك
من أدل فرض أمر واقع على السلطة الفلسطينية واالستفادي منه في ال مفاوضات مستقثلية تيدف
ملى منيات الصراع في المنطقة ،وثالتالي منيات فرصة ومقومات مقامة الدولة الفلسطينية ،والتي
ستكون عثاري عن كنتونات مع ولة عن ثعضيا الثعض ثالمستعمرات والثؤر االستعمارية والطرق
االلتفافية.
من اتفاقات أوسلو قدمت لسرائيل ،وألول مري ذريعةً قانونيةً ،ونوعاً من الشرعية السياسية ،في
مواصلة سياسة االستعمار ،فيذه االتفاقات من حي

المثدأ أقرت عدم م الت أل مستعمري الل

سنوات المرحلة االنتقالية ،واستمنت المستعمرات والشرايين الحيوية من مناطق نفوذ سلطة الحكم
الذاتي الفلسطيني ،ووضعت مسؤولية األمن في هذه المناطق ومسؤولية التصرف ثاألراضي حصريًا
ثيد مسرائيل ،حي

أن نصوس وثنود اتفاقات أوسلو (أوسلو 1وأوسلو 2والقاهري) ،أعطت لسرائيل

ذرائع ومثررات لم يستطع الفلسطينيون م اتها التيان ثحدة قوية تتصدى ليا ،عدا الحدة
األ القية ،1وثالتالي فإن على السلطة الفلسطينية مرادعة متفاقية أوسلو من أدل الظيور ثموقف
أكمر قوي لموادية االستيطان االستعمارل السرائيلي المستمر والمت ايد مع مرور الوقت.

1

المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان ،دراسة ثعنوان ،اتفاقات أوسلو واستراتيجية جديدة للتوسع

االستيطاني اإلسرائيلي في المناطق المحتلة ( ,)2116-8996تاريخ ياري الموقع  ،2212-11-22انظر ملى الراثط
االلكتروني http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=istetan32
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 8:2النتائج والتوصيات
يمكن ميدا أهم النتائج التي توصل ملييا الثاح

ثنات على ما تم عرضه في الدراسة من
ً

معلومات وثيانات حول المستعمرات وتأميرها على السكان في محافظة ناثلس كما يلي-:

 .1من الدوافع واألهداف التاري ية والدينية واألمنية والسياسية واالقتصادية والديموغرافية
والنفسية هي التي أسيمت في تسريع حركة االستيطان االستعمارل في األراضي
الفلسطينية.
 .2من دغرافية المستعمرات السرائيلية لم تكن عشوائية االنتشار والتو يع ثل منيا استندت ملى
الت طيط والتنظيم والتو يع السكاني والدغرافي مع األ ذ ثعين االعتثار الموارد الطثيعية
واستراتيدية المواقع وشثكة المواصالت وآلية الوصول ملى المواد ال ام والسلع وال دمات.
 .2ثلغ عدد المستعمرات السرائيلية في محافظة ناثلس  12مستعمري ،أما عدد الثؤر
االستعمارية فقد ثلغت  27ثؤري مو عة في أراضي المحافظة ،أما عدد المستعمرين في
المحافظة في يد عن  12222مستعم ًار ،مو عين على المستعمرات المودودي فييا ،وأعدادهم
في ا دياد مستمر مع تقدم الوقت ،وت تلف أنواع المستعمرات في المحافظة ،فيناك
مستعمرتان صناعيتان وهما ألون موريه وشيلو ،وأيضاً مستعمرتان راعيتان وهما م وراه
ودتيت ،أما الثقية فيي مستعمرات سكنية.
 .4استمرت المستعمرات السرائيلية المقامة على أراضي محافظة ناثلس ثالتوسع ثشكل كثير،
فقد ثلغت نسثة ال يادي ثين األعوام  2222-1916حوالي  ،%74أما ثين األعوام
 2227-2222فقد كانت  %122وهذه يادي كثيري دداً.
 .5مارست المستعمرات السرائيلية حرب شرسة على شدري ال يتون في الضفة الغرثية ،ففي
العام  2211ثلغ عدد األشدار التي لحق ثيا الضرر سوات ثالقطع أو الحرق أو القلع أو
التسمم ثالمياه العادمة حوالي  11692شدري يتون ،وفي العام  2229تم العتدات على ما
يقارب  14222شدري يتون في قي الضفة الغرثية ،منيا  6222شدري يتون في محافظة
ناثلس ،أما موسم قطاف  2211فقد ظير أن  %51من معتداتات المستعمرين في الضفة
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الغرثية كانت في محافظة ناثلس ،و %11من مدمالي عمليات قطع األشدار كانت في
محافظة ناثلس ،و %122من عمليات مستيداف الم ارعين كانت في محافظة ناثلس ،وهذا
يؤكد أن معظم هذه االعتداتات تمت في محافظة ناثلس ،والثقية تو عت على المحافظات
األ رى ،وهذا دليل واضح على أن محافظة ناثلس األكمر تضر اًر من المستعمرات
واعتداتات المستعمرين.
 .6عملت سلطات االحتالل على مهمال المشاريع التطويرية لقطاع المياه والصرف الصحي
في األراضي الفلسطينية ،حي

كانت ترفض العديد من المشاريع لقامة شثكات صرف

صحي ثدعم من الدول المانحة وتشترط أن يكون المشروع مشتركاً مع المستعمرات
السرائيلية ،وعليه رفض الفلسطينيون ذلك ألنه يعتثر محاولة لشرعنة المستعمرات غير
الشرعية.
 .7لقد أمرت المستعمرات السرائيلية على الموارد المائية الفلسطينية من

الل السيطري

واالستن اف الدائر للمياه ،هذا ثالضافة ملى تلويميا ،والقيود المفروضة على حفر اآلثار
واقامة شثكات المياه ،حي

يستيلك المستعمر السرائيلي  6أضعاف المواطن الفلسطيني

في محافظة ناثلس.
 .1أمرت المستعمرات السرائيلية على الثيئة الفلسطينية وعلى الصحة الدسدية والنفسية من
الل تصريف المياه العادمة من المستعمرات تداه األراضي ال راعية والتدمعات
الفلسطينية المداوري ليا كما هو في قرى دير الحطب وع موط واللثن الشرقية وعورتا ،هذا
ثالضافة ملى النفايات الصلثة التي يتم الت لس منيا في األراضي الفلسطينية ،كما هو في
ثيت فوريك ودير شرف وقوصين ومادما.
 .9عملت المستعمرات السرائيلية على تدمير الحياي الفلسطينية من الل مصادري األراضي
واقتالع األشدار وتدمير الممتلكات واقامة الطرق االلتفافية التي ثلغ طوليا 52.1كم
وطرق المستعمرات التي ثلغ طوليا  17.6كم في محافظة ناثلس ،ومنع الفلسطينيين من
التنقل على الطرقات ثسثب قطعيا أو ثسثب الحواد السرائيلية المتعددي ،وهذا أمر على
العالقات االدتماعية والعائلية وقضى على التفاعل المكاني للسكان.
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 .12ثلغت مساحة المواقع االحتاللية  %44.6من المساحة الكلية لمحافظة ناثلس ،وهي على
النحو التالي :المعسكرات  ، %2.5المستعمرات  ، %2.1الطرق االلتفافية ، %2.1
األراضي المغلقة عسكريًا  ، %17.5األراضي المصادري ثدانب المستعمرات %12.1
واألراضي الممنوع الوصول ملييا مال ثتنسيق .%9.9
 .11عملت المستعمرات السرائيلية على يادي مساحات األراضي المسيطر علييا ،حي

كانت

أكمر المستعمرات السرائيلية مصادري لألراضي ميتمار وشيلو وشيفوت راحيل ،وكانت أكمر
التدمعات الفلسطينية تضر ًار من عمليات المصادري يانون ودالود ودير الحطب وقريوت،
أما سياسة منع الوصول ملى األراضي مال ثتنسيق فكانت أكمر المستعمرات المستفيدي
يتسيار وايتمار وألون موريه ،أما أكمر التدمعات الفلسطينية تضر اًر من ذلك فكانت ثورين
وسالم وعورتا.
 .12تعتثر محافظة ناثلس أكمر محافظات الضفة تعرضاً ليدمات واعتداتات المستعمرين،
ويعود ذلك لطثيعة المستعمرين المتدينين المتطرفين المودودين في مستعمرات محافظة
ناثلس ،وكانت أكمر التدمعات الفلسطينية تعرضاً ليذه االعتداتات ثورين وقصري ومادما
وعصيري القثلية.
 .12من سيطري مسرائيل على أد ات كثيري من المحافظة ممل المناطق المصنفة  Cوالثالغة
 %61من مدمالي مساحة محافظة ناثلس والمناطق المصنفة  Bوالثالغة  %11.2من
مدمالي مساحة محافظة ناثلس ،حي

أمر ذلك على است دامات األراضي في المحافظة،

وأدى ملى صعوثة كثيري في عملية الت طيط أو في تنفيذ الم ططات ال اصة ثتلك
المناطق مما أمر ثشكل سلثي على عملية التوسع الحضرل والعمراني الفلسطيني.
وفي ضوت النتائج التي توصل ملييا الثاح  ،فإنه يتقدم ثمدموعة من التوصيات وهي على
النحو التالي:
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 .1ميداد وثنات مقاومة فلسطينية شعثية لصد هدمات المستعمرين المحتلين وسياسة مصادري
األراضي ،وات اذ

طوات تصعيدية لموادية ذلك من

الل االضراثات والمظاهرات

واالحتدادات.
 .2تع ي دور العالم في مقاومة المشروع االستيطاني االستعمارل في األراضي الفلسطينية
وذلك من الل شن حملة معالمية فلسطينية وعرثية واسالمية وثلغات م تلفة من الل
وسائل العالم المرئية والمسموعة والمقروتي ،لفضح واظيار طر الممارسات واالعتداتات
التي يقوم ثيا المستعمرون المحتلون في األراضي الفلسطينية ولدعم صمود الفالحين
الفلسطينيين في أراضييم.
 .2تشديع سكان ال رب والتدمعات السكانية الصغيري المنتشري في محافظة ناثلس ثعدم ترك
هذه المناطق وحميم على التشث

ثاألرض وايصال ال دمات ليا ،وت صيس المي انيات

الال مة من أدل توفير شثكات الثنية التحتية والنيوض ثيذه التدمعات وال رب.
 .4قيا م و اري ال راعة الفلسطينية ثحمالت الستصالح األراضي الميددي ثالمصادري ودعم
الم ارعين للصمود على أرضيم.
 .5على السلطة الفلسطينية القيام ثعمليات تنمية مستدامة في األراضي الفلسطينية و اصة في
مدال ال راعة والمياه ،وهما العنصران اللذان رك

علييما االستيطان االستعمارل في

األراضي الفلسطينية وهما يعتثران من أهم مد الت التنمية.
 .6على السلطة الفلسطينية مرادعة متفاقية أوسلو من أدل الظيور ثموقف أكمر قوي لموادية
االستيطان االستعمارل السرائيلي المستمر والمت ايد مع مرور الوقت.
 .7ح

المواطنين الفلسطينيين على مقاطعة ثضائع المستعمرات السرائيلية .

 .1العمل على تقديم تسييالت لرأس المال الفلسطيني والميادر للعودي ملى دا ل الوطن
واستقطاب رؤوس األموال العرثية والسالمية لالستممار في األراضي الفلسطينية ،وانشات
مشاريع تنموية يستفيد منيا الفلسطينيون.
 .9االمتداد العمراني الفلسطيني األفقي ثدالً من االمتداد العمراني العمودل من أدل الحد من
ظاهري استن اف ومصادري األراضي الفلسطينية.
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 .12وضع استراتيدية فلسطينية تيدف ملى مقناع المنظمات الدولية كي تفرض القانون
الدولي على مسرائيل ل الة الثؤر االستعمارية والمستعمرات السرائيلية فيي تشكل نقاط
احتكاك ثين الفلسطينيين والمستعمرين المحتلين.
 .11ضروري العمل المشترك ثين كافة المؤسسات الثحمية والو ارات للوصول ملى مسح شامل
حول عدد المستعمرات والثؤر االستعمارية الدديدي وحدم األراضي المصادري والمغلقة
عسكرياً على مستوى األراضي الفلسطينية عن طريق مردعية موحدي تضم كافة المؤسسات
التي تيتم ثيذا الموضوع ،حتى يكون لدينا ثيانات ومعلومات أكمر دقة تساعدنا في فضح
هذه الممارسات على المستوى العالمي ،هذا ثالضافة ملى تشديع مراك األثحا

وطلثة

الدراسات العليا في الدامعات الفلسطينية على تناول موضوع المستعمرات ودراسته ثشكل
كامل من كافة الدوانب.
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قائمة المصادر والمراجع
أو ًال :هيئات حكومية :
 .1الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2229 ،كتاب محافظة نابلس اإلحصائي رقم ،8رام اهلل،
فلسطين.
 .2الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2212 ،كتاب محافظة نابلس اإلحصائي رقم ،2رام اهلل،
فلسطين.
 .2الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2212 ،كتاب محافظة نابلس اإلحصائي رقم ،6رام اهلل،
فلسطين.
 .4الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2221 ،إحصاءات استعماالت األ راضي الفلسطينية
 ،2112رام اهلل ،فلسطين.
 .5الديا

المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2229 ،التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت

 ،2112تقرير السكان ،الضفة الغرثية ،رام اهلل ،فلسطين.
 .6الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2221 ،تقرير المنشآت االقتصادية  ,2112رام اهلل،
فلسطين.
 .7الديا

المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2229 ،مسح معاصر الزيتون  ،2111النتائج

األساسية ،رام اهلل ،فلسطين.
 .1الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2229 ،مسح البيئة المنزلية ،رام اهلل ،فلسطين.
 .9الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2221 ،مسح التجمعات السكانية ،رام اهلل ،فلسطين.
 .12الديا

المرك ل لإلحصات الفلسطيني ،2212 ،المستعمرات اإلسرائيلية في االراضي

الفلسطينية  ،2119رام اهلل ،فلسطين.
 .11الديا

المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2221 ,المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي

الفلسطينية ،التقرير السنول  ،2227رام اهلل ،فلسطين .
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 .12الديا المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2212 ،التعداد الزراعي لمحافظة نابلس ،2181
النتائج النيائية ،رام اهلل ،فلسطين
 .12حسيثا ،قيس ،الديا

المرك ل لإلحصات الفلسطيني ,2227 ,مشروع النشر والتحليل

والتدريب الستخدام بيانات التعداد ،محافظة ناثلس ،رام اهلل ،فلسطين.
 .14السلطة الوطنية الفلسطينية ،و اري الصحة الفلسطينية ,2227 ،األوضاع الصحية في
األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ،مقدم ملى دمعية الصحة العالمية في
دورتيا الستين ،دنيف  22-14مايو .2227
 .15و اري الدولة الفلسطينية ،2211 ،االستيطان في الضفة الغربية ،مرك المعلومات لشؤون
الددار واالستيطان ،رام اهلل ،فلسطين.
 .16السلطة الوطنية الفلسطينية ،سلطة دودي الثيئة الفلسطينية ,انتهاكات عام  ،2188محافظة
ناثلس ،ثتصرف الثاح

ثاالعتماد على ثيانات ثعض المواقع ال ثارية ممل معاً ودنيا الوطن.

 .17سلطة المياه الفلسطينية ،2224 ،تقرير ثعنوان ،أزمة مياه الشرب في مناطق السلطة
الوطنية الفلسطينية ،سلسلة تقارير اصة ( ،)29رام اهلل.
 .11و اري النقل والمواصالت ,2212 ،هيئة األرصاد الجوية ،رام اهلل ،فلسطين.
 .19و اري ال راعة الفلسطينية ،مرك أثحا

األراضي ,2211 ،مشروع رزنامة شجرة الزيتون

(مبادرة الدفاع المشتركة) ,القدس.
 .22السلطة الوطنية الفلسطينية ،محافظة ناثلس :2211 ،مكتب الشؤون الثلدية والقروية ،ناثلس،
فلسطين.
 .21منظمة التحرير الفلسطينية ،دائري شؤون المفاوضات ,2225 ،الجدار ،مصدار اس في
الذكرى السنوية األولى للحكم في الددار العنصرل الذل تشيده مسرائيل في محكمة العدل الدولية،
رام اهلل ،فلسطين.
 .22اللدنة الوطنية لموادية االستيطان (هيئة الشمال) ،1999 ،التقرير السنوي الخاص عن
االعتداءات االستيطانية اإلسرائيلية في فلسطين ،ناثلس.
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 .22الييئة الفلسطينية المستقلة لحقوق النسان ,2225 ،البيئة في أراضي السلطة الوطنية
الفلسطينية (حالة دراسية :محافظة بيت لحم) ،سلسلة تقارير اصة ( ،)42رام اهلل.
 .24المدلس القتصادل الفلسطيني للتنمية والعمار (ثكدار) ،2227 ،تقرير حول ,واقع المياه
في األراضي الفلسطينية ،مكتثة دامعة النداح الوطنيةي
 .25ثلدية ناثلس ،2221 ،قسم الت طيط ,الكتاب الهيكلي والتنظيمي لنابلس.
 .26مدلس قرول دير الحطب .
 .27مدلس قرول عصيري القثلية.

ثانياً :الكتب :
 .1أشتية ،محمد ،وآ رون ,2224 ،البلديات وهيئات الحكم المحلي في فلسطين ،الطثعة
األولى ،المدلس االقتصادل الفلسطيني للتنمية والعمار ،رام اهلل ،فلسطين.
 .2أثو أصثع ،صالح

ليل ،وآ رون ,2211 ،االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين (دراسات

إستراتيجية وقانونية) ,دار الثركة للنشر والتو يع ،عمان.
 .2مغثارييية ،مسييعود ،1914 ،حركيية غييوش ايمييونيم بييين النظرييية والتطبيييق ،دمعييية الد ارسييات
العرثية ،القدس.
 .4ميفييرات ،أليش ييع ،1991 ،االسيييتطيان اإلسيييرائيلي جغرافيييياً وسياسيييياً ،ط ،1دار الدلي ييل للنش يير
والدراسات واألثحا

الفلسطينية ،عمان.

 .5أيييوب ،حسيين ,2226 ،التوجهييات السياسييية واألمنييية اإلسييرائيلية تجيياه االسييتيطان ،الطثعيية
األولى ،مرك دراسات الشرق األوسط ،عمان.
 .6ثحيس ،محمد ،وآ رون ,2224 ،مجزرة نابلس ،الطثعة األولى ،القدس ،فلسطين.
 .7الثطش ،دياد شعثان ،2222 ،االسيتيطان الصيهيوني فيي قطياع غيزة ،الطثعية األوليى ،مكتثية
اليا دي ،غ ي.
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 .1الثيشاول ،سعيد عثد اهلل ،1991 ،دراسات في تاريخ الحروب الصليبية (نابلس) ,ط،1
عمان ،األردن.
 .9التفكد ييي ،لي ييل ،1994 ،المسيييتعمرات اإلسيييرائيلية فيييي الضيييفة الغربيييية ،دمعي يية الد ارس ييات
العرثية ،القدس.
 .12التفكدييي ،لي ييل ،2226 ،االسيييتراتيجية االسيييتيطانية فيييي البرنيييامج اإلسيييرائيلي ،ط ،1مركي ي
دراسات الشرق األوسط ،عمان.
 .11الدرثاول ،علي ،وآ رون ،2222 ،مجلة قضايا إسرائيلية ،المرك

الفلسطيني للدراسات

السرائيلية (مدار) ،العدد ال امس.
 .12الدعفرل ،ولييد ،1911 ،المستعمرات االستيطانية اإلسيرائيلية فيي االراضيي المحتلية -8922
 ،8911مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ط ،1ثيروت.
 .12أثو حدر ،آمنة ,2222 ،موسوعة المدن والقرى الفلسطينية ،الد ت األول ،دار أسامة للنشر
والتو يع ،عمان ،األردن.
 .14أثو حدر ،آمنة ,2222 ،موسوعة المدن والقرى الفلسطينية ،الد ت الماني ،دار أسامة للنشر
والتو يع ،عمان ،األردن.
 .15أثو حرب ،قاسم ،1917 ،المستعمرات اإلسيرائيلية فيي الضيفة الغربيية وقطياع غيزة (-8922
 ،)8912الطثعة األولى ،دمعية الدراسات العرثية ،القدس.
 .16الحساسنة ،علي محمود ,2212 ،اآلثار السلبية للصناعات اإلسرائيلية في المناطق
الحدودية والمستوطنات على االقتصاد الفلسطيني ,وزارة االقتصاد الفلسطيني.
 .17حسين ،غا ل ,2222 ،دراسة في االستيطان اليهودي في فلسطين من االستعمار الى
االمبريالية ،من منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،سوريا
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 .11مايسي ،ارسيم محيي اليدين ،1919 ،سياسية التخطييط اإلسيرائيلية وهيدم المبياني فيي الضيفة
الغربية ،ط ،1الدمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية ،القدس.
 .19دغلس ،غسان ،2212 ،مقالة ثعنوان ,إلى متى سيبقى المستوطنون يعربدون تحت سمع
ونظر جيش االحتالل ،منشوري في مدلة ناثلس الغد ،محافظة ناثلس ،وحدي العالقات العامة.
 .22السددل ،آمال ع ت عثده ,2226 ،بلدة نابلس القديمة في صور ،ط ،1مطالع الفنار،
عمان ،األردن.
 .21شراب ،محمد محمد حسن ,1996 ،معجم بلدان فلسطين ،ط ،1األهلية للنشر والتو يع،
عمان ،األردن.
 .22شاش ،طاهر ،2221 ،الصراع في الشرق األوسط من هيرتزل إلى شارون ،ط ،1مكتثة
الشروق الدولية.
 .22أثو صثيح ،عمران ،1992 ،دليل المستوطنات اإلسرائيلية في اال راضي العربية المحتلة،
ط ،1دار الديل للنشر والدراسات واألثحا

الفلسطينية ،عمان.

 .24طثيل ،محمد ،وآ رون ,2222 ،المخاطر البيئية في فلسطين ،دامعة القاهري.
 .25أثو ظريفة ،وديه ،2226 ،اآلثار السلبية للمستوطنات على الشعب الفلسطيني وآليات
المقاومة ,الطثعة األولى ،مرك دراسات الشرق األوسط ،عمان.
 .26العثاسي ،مصطفى ,1992 ،تاريخ آل طوقان في جبل نابلس ،مطثعة دار المشرق للتردمة
والطثاعة والنشر ،شفا عمرو ،فلسطين.
 .27عثد العاطي ،صالح ,2227 ،االستيطان اإلسرائيلي في فلسطين حتى عام. 8941
 .21عثد اليادل ،ميدل ,1971,المستوطنات اإلسرائيلية في القدس والضفة والغربية المحتلة
( ، )8922 ,8922ط ،1دمعية الملتقى الفكرل العرثي ،القدس.
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 .29عثد اليادل ،ميدل ،1975 ،المسألة الفلسطينية ،المكتثة العصرية ،ثيروت.
 .22أثو عرفة ،عثد الرحمن ،1911 ،االستيطان التطبيق العملي للصهيونية ,الطبعة األولى،
وكالة أثو عرفة للصحافة والنشر ،القدس.
 .21الع ي ،رئيسة عثد الفتاح ,1999 ،نابلس في العصر المملوكي (سلسلة تاريخ المدن والقرى
الفلسطينية) ,ط ،1منشورات دار الفاروق للمقافة والنشر ،ناثلس ،فلسطين.
 .22الع ي ل ،هاني عثد الرحيم ,2221 ،نابلس شمس ال تغيب ،الطثعة األولى ،عمان ،األردن.
 .22العقرثاول ،حم ي أسامة ،2212 ،جغرافيا الصراع على األرض (خربة الطويل مثالً) ,عقرثا،
فلسطين
 .24عايد ،اليد ,2224،الوجود االستيطاني في االراضيي المحتلية (إسيرائيل :دلييل عيام ،)2114
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ط ،1ثيروت.
 .25أثو عياش ،عثد الليه ،1911 ،سياسة التخطيط اإلسرائيلية فيي المنياطق المحتلية ،وكالية أثيو
عرفة للصحافة والنشر والتو يع ،القدس.
 .26غلمي ،محمد عودي ,2221 ،تاريخ االستيطان اليهودي في منطقة نابلس (– 8922
 ، )8991دار الريان لطثاعة ،ناثلس ،فلسطين.
 .27قاعود ،مصطفى سعد الدين ,2221 ،اغتيال البيئة الفلسطينية (التطهير العرقي) ,ط،1
صفحات للدراسات والنشر ،دمشق.
 .21قيطة ،محمد أمير ,المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقاطع غزة (دراسة
جيوبولوتيكية)،

مكتثة ومطثعة دار المنار ،رام اهلل  ،فلسطين.

 .29منصور ،دوني ,2225 ،االستيطان اإلسرائيلي ،الطثعة األولى ،مؤسسة األسوار ،عكا.
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ثالثاً :الموسوعات :
 .1الموسوعة الفلسطينية ،1991 ،الطثعة األولى ،المدلد الراثع (ل-ل) ،دمشق ،سوريا.
 .2موسوعة المدن الفلسطينية ،1992 ،دائري المقافة ،منظمة التحرير الفلسطينية ،ط ،1األهالي
للطثاعة والنشر ،دمشق ،سوريا.
 .2الدثاغ ،مصطفى مراد ,1911 ،بالد فلسطين ،الد ت السادس ،الطثعة المانية ،دار الطليعة،
ثيروت.

رابعاً :الرسائل الجامعية :
.1

حمادي ،صفات عثد الدليل كامل ,2212 ،دراسة في الخصائص الطبوغرافية وتأثيرها على

الغطاء النباتي في محافظة نابلس باستخدام  GISواالستشعار عن بعد (،رسالة مادستير غير
منشوري) ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
.2

معتوق ،سمير أحمد ,1919 ،األساس الجغرافي لالستعمار الصهيوني في الضفة الغربية

 (،8915-8952رسالة مادتسير غير منشوري) .الدامعة األردنية ،عمان ،األردن.
.2

أثو الروس ،ميمان سليم ,1915 ،التخطيط االستيطاني للمستعمرات اإلسرائيلية في الضفة

الغربية المحتلة ( ,8914-8922رسالة مادستير غير منشوري) ،الدامعة األردنية ،عمان،
األردن.
.4

الثرغومي ،نضال ناظم ,1911 ،آثار االستيطان والسياسة االستيطانية اإلسرائيلية على

القطاعات االقتصادية في المناطق المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) دراسة في االقتصاد
السياسي (،رسالة مادستير غير منشوري) ،الدامعة األردنية ،عمان ،األردن.
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.5

غلمي ،محمد عودي ,2221 ،تاريخ االستيطان اليهودي في منطقة نابلس – 8922

 ( 8991رسالة مادستير غير منشوري ) ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
.6

المصرل ،محمد أحمد ,2222 ،التخطيط االقليمي لالستيطان الصهيوني في الضفة الغربية

من ( ،2111-8922رسالة مادستير غير منشوري)  ،دامعة النداح الوطنية  ،ناثلس ،فلسطين.
.7

اعيثة ،احسان شريف محمد ,2225 ،المياه وأثرها في توجيه االستيطان اإلسرائيلي في

الضفة الغربية ( ،2112-8922رسالة ماحستير غير منشوري)  ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس،
فلسطين.
.1

شيوان ،أسمات راتب معروف ,2212 ،االستيطان الصهيوني في هضبة الجوالن السورية

( ، 2111-8922رسالة مادستير غير منشوري)  ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
.9

قاسم ،يوسف محمد ,2221 ،االستيطان الصهيوني في وادي األردن ،2115-8922

( رسالة مادستير غير منشوري) ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
 .12أثو الرب،صالح حسن محمود ,2225 ،االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل -8922
( ،2111رسالة مادستير غير منشوري)  ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
 .11حسين ،محمد رشيد عناب ,2221 ،االستيطان الصهيوني في القدس ،8996-8922
(رسالة مادستير غير منشوري)  ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
 .12على ،سعادي علي سعادي ,2224 ،بلدية نابلس إبان االنتداب البريطاني (– 8981
 ,)8941رسالة مادستير غير منشوري ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
 .12حلثي ،رائد صالح طلب ,2222 ،استخدام تقنية  GISفي دراسة استعماالت األ راضي في
مدينة نابلس ،رسالة مادستير غير منشوري ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
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 .14صثري ،رنا أمين محمد ,2222 ،األمراض والخدمات الصحية في محافظة نابلس ،رسالة
مادستير غير منشوري ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
 .15عمران ،عمار عادل عثد الرحمن ,2221 ،االمتداد العمراني لمدينة نابلس والعوامل المؤثرة
فيه ،رسالة مادستير غير منشوري ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
 .16أثو اليدى ،كفاية ليل مثراهيم ,2221 ،النفايات السائلة في مدينة نابلس ،رسالة مادستير
غير منشوري ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس.
 .17درار ،ما ن توفيق محمد سعيد ,2222 ،النقل البري في محافظة نابلس ،رسالة مادستير
غير منشوري ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
 .11دودي ،شاكر سليمان ,2222 ،التخطيط الزراعي في إقليم نابلس كأساس للتخطيط
اإلقليمي ،رسالة مادستير غير منشوري ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
 .19مثراهيم ،ثالل ،محميد صيالح ،2212 ،االسيتيطان اإلسيرائيلي فيي الضيفة الغربيية وأثيره عليى
التنمية السياسية ،رسالة مادستير غير منشوري ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
 .22س ييليمية ،محم ييود عث ييد اهلل محم ييد ،2226 ،المسييييتعمرات اإلسييييرائيلية وأثرهيييا علييييى التطييييور
العمرانييي للتجمعييات السييكانية فييي محافظيية نييابلس ،رسييالة مادسييتير غييير منشييوري ،دامعيية النديياح
الوطنية ،ناثلس ،فلسطين.
 .21سالمة ،ياسر مثراهيم عمر ،2221 ،السياسة المائية

اإلسرائيلية وأثرها في الضفة

الغربية ،رسالة مادستير غير منشوري ،دامعة النداح الوطنية ،ناثلس.

خامساً :دراسات إسرائيلية :
.1

مرك المعلومات السرائيلي لحقوق النسان في األراضي الفلسطينية (ثتسيلم) ,2227 ،أزمة

المياه في األراضي الفلسطينية.
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.2

مرك

المعلومات السرائيلي لحقوق النسان في األراضي الفلسطينية (ثتسيلم)،2221 ،

بلدات فلسطينية غير مربوطة بشبكات المياه.
.2

مرك

المعلومات السرائيلي لحقوق النسان (ثتسيلم) ،2212،ثاالعتماد على تقارير

االحصات السنوية لسرائيل من الدائري المرك ية لإلحصات.
.4

حركة السالم اآلن السرائيلية ,2226 ،مخالفة تجر مخالفة "بناء المستوطنات على أراض

ذات ملكية فلسطينية خاصة ،طاقم متاثعة المستوطنات ،القدس.
 .5دراسات مسرائيلية ،1917 ،من داخل المستوطنات ،مرك القدس لألثحا  ،القدس.

سادساً :مراكز االبحاث :
 .8المرك الدغرافي الفلسطيني
 .2مرك أثحا

األراضي

 .6معيد أريج للدراسات واألثحا

التطثيقية

 .4مرك ال يتونة للدراسات
 .5مرك المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا)
 .6المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان
 .2المعيد العرثي للثحو والدراسات االستراتيدية

سابعاً :هيئات دولية :
 .1هيئة األمم المتحدي ,2229 ،تقرير التنمية اإلنسانية  2181-2119األ راضي الفلسطينية
المحتلة ,مؤسسة الناشر للدعاية واإلعالن والعالقات الدولية ،القدس.
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ثامناً :المقابالت :
 .1مقاثلة مع الدكتور الديوسي ،عنان ،تاريخ المقاثلة  2212/2/5المحاضر في دامعة النداح
الوطنية ،كلية اليندسة.
 .2مقاثالت مع رؤسات الثلديات والمدالس القروية للتدمعات الفلسطينية المحاذية للمستعمرات
السرائيلية.

تاسعاً :المؤتمرات والندوات :
 .1طعمه ،أيسر ,2212 ،أثر المصانع اإلسرائيلية على البيئة الفلسطينية في األ راضي
الفلسطينية ,مقدمة إلى مؤتمر (الصناعات اإلسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات
اإلسرائيلية جسور سالم وتنمية اقتصادية أم دمار لإلنسان والبيئة) ,طولكرم ،تاريخ عقده -12
.2211/2/14
 .2اليدهد ،آمال ،التيتي ،رام  ,2229 ،أثر المصانع اإلسرائيلية على الصحة والبيئة
الفلسطينية في محافظات الشمال.

عاش ارً :المراجع باللغة االنجليزية :
1. An Atlas of Palestine (the West Bank and Gaza),ARIJ,2011.

الحادي عشر :المواقع االلكترونية :
 .1عودي ،ينب ,2212 ،مقابلة حول إحصائية الفلسطينيين في الضفة والقطاع ،تاريخ ياري
الموقع  ،2211-5-12منظر الى الراثط االلكتروني http://www.falasteen.com/spip.
 .2ثلدية ناثلس ,2221 ،التجارة والصناعة في نابلس،تاريخ ياري الموقع ، 2211-5-12انظر
الى الراثط االلكترونيhttp://www.nablus.org/content.php?id-itemeontet......
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 .2التفكدي ،ليل ،االستيطان في االراضي المحتلة ,واقع واشكاليات ،مقالة على الد يري نت
،2224/12/2

ثتاريخ

لى

أنظر

االلكتروني:

الراثط

http://www.aljazeera.net/exeres/623ceqc2 .4ال رو ،نواف ،2211 ،تقرير ثعنوان ،المستوطنون يشنون حرباً من نوع خاص ضد المساجد
والمواقع

الدينية

تاريخ

واألثرية،

نشره:

انظر

،2211/12/6

الموقع

اللكترونيhttp://www.malaf.info/print.php?page=show :
 .5مرك

ال يتونة للدراسات ,ارتفاع نسبة المهاجرين اليهود إلى "إسرائيل" خالل العام

،2119أنظر ملى الراثط االلكتروني http://www.alzaytouna.net/arabic/
 .6مرك ال يتونة للدراسات ,التوسعات في المستعرمات اإلسرائيلية في الضفة الغربية في الفترة
ما

بين

8992

و

،2112

القدس،

أنظر

الراثط

اللكترونيhttp://www.alzaytouna.net/arabic/
 .7مرك أمد لإلعالم ،2212 ،تقرير ثعنوان ،حركة السالم اآلن تقول أن نبة االستيطان زادت
 %21العام الماضي ،تاريخ نشره ،2212/1/12 :انظر الراثط االلكتروني:
http://amad.ps/arabic/?action=detail&id=74043
 .1مرك أثحا

األراضي ،2211،مستعمرة إيتمار حيث يزرع الدمار والخراب ،انظر ملى الراثط

http://www.poica.org/editor/case-studies/view.php?recordID=3030
 .9معيد الدراسات التطثيقية أريج ،تعزيز االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية
ال عن حركة السالم اآلن السرائيلية ،أنظر ملى الراثط االلكتروني
المحتلة ،2212 ،نق ً
http://www.poica.org/editor/case-stuies/view.php?recordID=2663
 .12معيد أريح لألثحا

التطثيقية ،2225،البؤر االستيطانية في الضفة الغربية ،القدس ،أنظر
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الراثط

ملى

http:/www.poicq.org/editor/case-

االلكتروني

studies/wiew.php?recordlD=675
االراضي ,2227 ،مستعمرة يتسهار كابوس دائم يحاصر الفلسطينيين ،أنظر

 .11مرك أثحا

ملى الراثط االلكتروني http://www.poica.org/editor/casestudies/view.
 .12السلطة الوطنية الفلسطينية ،و اري الدولة ,2211،مركز المعلومات لشؤون الجدار
واالستيطان ،أنظر الراثط االلكترونيhttp://www.most.pna.ps/portal/index.php

 .12مرك المعلومات الوطني الفلسطيني وفا ،ميزانية المستوطنات ،انظر ملى الراثط االلكتروني
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4155
 .14مرك المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا) ,المستعمرات في محافظة نابلس ،انظر ملى الراثط
االلكتروني http://www.wafainfo.ps/atem plate.aspx?id=4097
 .71مرك

األراضي :2229 ،التهام المزيد من االراضي الفلسطينية لشق طريق

أثحا

استيطاني جديد في قرية دير شرف ،أنظر الراثط http://www.poica.org/editor/case
studies/view.php?recordID=1913
 .76مرك أثحا
موريه

األراضي ،2229 ،مصادرة نبع ماء في قرية دير شرف ومستعمرو ألون

يرفضون

قرار

المحكمة

اإلسرائيلية

العليا,

أنظر

الى

الراثط

االلكتروني

http://www.poica.org/editor/case-studies/view.php?recordID=2255
مرك أثحا

األراضي ,2211 ،إتالف  521شجرة زيتون مثمرة في قرية قصرة ،انظر ملى

الراثط االلكتروني http://www.poica.org/editor/case studies/view.php
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 .71مرك أثحا
قرية

األراضي ,2227 ،مستعمرو معاليه لفونا يدمرون عشرات أشجار الزيتون في
الشرقية،

اللبن

أنظر

ملى

الراثط

االلكتروني

http://www.poica.org/editor/case_studies
األراضي ,2211،إخطارات عسكرية لمصادرة أراضي النشاء شبكة مراقبة

 .72مرك أثحا

عسكرية في قرية الساوية ،انظر الراثط http://www.poica.org/editor/case_studies
 .79مرك

االراضي ,2227،المستعمرون اإلسرائيليون يسرقون أشجار الزيتون

أثحا

ويزرعونها داخل المستعمرات ,أنظر الراثط http://www.poica.org/editor/case_studies
األراضي ,2229 ،شق شارع إستعماري لصالح مستعمرة شيلو ،أنظر ملى

 .02مرك أثحا
الراثط االلكتروني
 .07مرك أثحا

http://www.poica.org/editor/case_studies view?record
األراضي ,2227،محاوالت المستعمرين للعودة الى حومش لم تتوقف ،انظر

ملى الراثط االلكتروني

http://www.poica.org/editor/case_studies view?record

 .00ير الدين ،روال ،مقالة ثعنوان ,معاناة المواطن الفلسطيني في موسم الزيتون ،المكتب
الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان ،تاريخ ياري الموقع  ،2212/2/2أنظر ملى الراثط
اللكتروني http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=momarsat16
 .08المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان ،مقالة ثعنوان ,موسم تأبين الزيتون
الفلسطيني،

تاريخ

ياري

الموقع

،2212/2/2

أنظر

ملى

الراثط

اللكتروني

http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=23
 .05السلطة الوطنية الفلسطينية ،و اري العالم الفلسطينية ،2211 ،تقرير ثعنوان ,الحرب
االستيطانية على شجرة الزيتون الفلسطينية ,منشوري ثتاريخ  2212/11/2أنظر ملى الراثط
اللكتروني http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&=789
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 .01غنيم ،ماهر ،2211 ،مقالة ثعنوان ,االعتداءات االستيطانية لعام  ،2188وكالة معاً
ال ثارية،

نشره

تاريخ

أنظر

،2211/12/29

الراثط

ملى

اللكتروني.

http://www.maannews.net/arb/print.aspx?ID=448486
 .06مرك أثحا

األراضي ،مقالة ثعنوان ,إسرائيل اعتدت على  84111شجرة زيتون لصالح

توسيع المستعمرات خالل العام  ،2119دريدي األيام ،تاريخ نشره  ،2229/12/2أنظر ملى الراثط
اللكتروني.
http://www.al_ayyam.com/article.aspx?did=127920&date=12/3/2020
 .01الغامة ال راعية الفلسطينية ،2211 ،تقرير ثعنوان 6211 ,شجرة زيتون تضررت خالل
موسم قطاف  ،2188منشوري في دريدي القدس الفلسطينية ،تاريخ النشر  ،2211/12/19أنظر
ملى الراثط اللكترونيwww.alquds.com/pdfs/pdf_docs/2011/19/pag13.pdf .
معيد أريج لألثحا

التطثيقية ،تقرير ثعنوان ,غزو إسرائيلي من نوع جديد يهدد صحة الشعب

الفلسطيني ،قاعدي ثيانات المستعمرات ،تاريخ ال ياري  ،2212/2/22أنظر ملى الراثط اللكتروني.
www.poica.org/editor/case-studies/view.php?recordID=1575
 .02معيد أريج لألثحا

التطثيقية ،2211 ،ثح

ثعنوان ,الوضع الراهن للبيئة الفلسطينية من

منطلق حقوق اإلنسان ،ثيت لحم ،فلسطين.
 .09السلطة الوطنية الفلسطينية ،مرك المعلومات الوطني الفلسطيني ,2227 ،تقرير بمناسبة
اليوم

العالمي

للبيئة،

تاريخ

ال ياري

،2212/2/12

أنظر

ملى

الراثط

اللكتروني

http://www.idsc.gov.ps/arabic/environment/study.study/ll.html
 .82موقع دنيا الوطن ال ثارل ،2225 ،تقرير ثعنوان ,االحتالل يحول نابلس إلى مكب للنفايات
ومجاري

للمستوطنات،

تاريخ

نشره

،2225/5/22

أنظر

ملى

الراثط

اللكتروني

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2005/05/22171.html
 .87العتيلي ،شداد ,2221 ،الوضع المائي في الضفة الغربية مأساوي وبقطاع غزة كارثي
(إسرائيل تسيطر على مصادر المياه) ،تاريخ ال ياري  ،2229/12/15أنظر ملى الراثط اللكتروني
http://www.alquds.com/node/242253
029

 .80معيد أريج لألثحا
تاريخ

التطثيقية ,2225 ،البيئة الفلسطينية في يوم البيئة العالمي ,القدس،
،2212/2/16

ال ياري

أنظر

الراثط

ملى

اللكتروني

http://www.idsc.gov.ps/arabic/environment/study/study7.html
 .88المعيد العرثي للثحو
فلسطين،

تاريخ

والدراسات االستراتيدية ،تقرير ثعنوان ،تأثير االحتالل على البيئة في
ال ياري

،2212/1/21

ملى

أنظر

الراثط

اللكتروني

http://www.airssforum.com/showthread.php?t=2981
 .85معيد أريج لألثحا

التطثيقية ،2229 ،تقرير ثعنوان ,لماذا يجب مقاطعة بضائع

المستوطنات اإلسرائيلية ،تاريخ ال ياري  ،2211/12/15أنظر ملى الراثط اللكتروني
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2022
 .81المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان ،تقرير ثعنوان ,أثر المستعمرات
اإلسرائيلية على البيئة الفلسطينية ،تاريخ ال ياري  ،2212/1/2أنظر ملى الراثط اللكتروني
 .86المرك الفلسطيني لإلعالم ،2222 ،تقرير ثعنوان الطرق االلتفافية الصييونية ،تاريخ ال ياري
 ،2212/2/22أنظر ملى الراثط اللكتروني
http://www.palestineinfo.info/arabic/books/entefada/tahrer8.htm .81
 .82موقع الرسالة نت ،2229 ،تقرير ثعنوان ,الطرق االلتفافية محطات معاناة ألهالي الضفة,
تاريخ

ال ياري

،2212/2/22

أنظر

الراثط

ملى

اللكتروني

http://www.alresalah.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=3209
 .89معيد أريج لألثحا

والدراسات التطثيقية ،2212 ،تقرير ثعنوان ,البنية التحتية والتنمية في

األراضي الفلسطينية المحتلة ،تاريخ ال ياري  ،2212/2/22أنظر ملى الراثط اللكتروني
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2702
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Abstract
The Israeli colonies are known to represent one of the critical issues
in the Palestinian-Israeli conflict because it is directly related to
sovereignty over the land and exploiting its resources. The issue of the
colonies, which are spread over the Palestinian land, is also one of the most
prominent issue discussed in the negotiations that aim at ending the
conflict. The Palestinians, the indigenous people of the land and its legal
owners, suffer, recurrently, from confiscation, expulsion and displacement
policies that are practiced by the Israeli occupation authorities for the
benefit of the Zionist colonial project in the West Bank. Therefore, this
study aims at shedding light on the issue of the Israeli colonies in the West
Bank with special focus on the Governorate of Nablus.
This study comes in a sensitive and a critical period in the history of
the Palestinian case, wherein the negotiations between the two parties are
suspended because of the continuous expansion of colonies. This study
explains the development and the expansion of the colonies and its effect
on the population of Nablus. It is worth mentioning that these colonies have
fatal repercussions that affect all aspects of the Palestinians life. While their
land and water are confiscated and their movement is restricted, the settlers
enjoy total freedom. This study aims to identify the geographical
b

distribution of the Israeli colonies in the Governorate of Nablus. It follows
a historical approach to obtain information regarding the stages of the
colonies and their foundations. In addition to this, it examines the data and
information that have been obtained using a descriptive and analytical
method.
This study has found that the Governorate of Nablus is the most
vulnerable to be attacked by the colonizers. The most Palestinian
communities, that are vulnerable to such attacks, are villages like Bourin,
Qasra, Madama and Aseera Al-Qiblia. The total area sites of occupation
form 44.6% of the total area of Nablus, the military camps from 0, 5% the
colonies 3, 8%, the bypass roads 0.8%, the closed military land 17.5% the
confiscated land beside colonies 12.1 % and the land that is impossible to
be reached without coordination 9.9%.
This study recommends encouraging residents in ruins and small
Palestinian communities to maintain fidelity to land, not to leave it, to
deliver services to it and to strengthen the role of the media according to its
means to resist the Israeli colonial project in the Palestinian territories. The
Palestinian Authority has to carry out sustainable development especially in
the field of agriculture and water which is highlighted by the colonial
settlement in the Palestinian territories.
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