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ملخص
تقدم هذه الدراس���ة قراءة لألثر اجلغرافي للمستوطنات اإلسرائيلية على منطقة
الضفة الغربية من ناحية دميغرافية وفيزيائية واقتصادية واجتماعية ،فض ًال عن
البعد السياسي .هذا وتهدف الدراسة إلى عرض موجز عن األدوات املستخدمة
من قبل اإلسرائيليني خللق واقع جديد على األرض من شأنه تقويض حل الدولتني.
تعتمد هذه الدراسة على مراجعة أدبيات املوضوع واستخدام نظم املعلومات
اجلغرافي���ة كأداة حتليلي���ة للوص���ول لفهم معم���ق لألبعاد املترتب���ة على وجود
املس���توطنات اإلس���رائيلية في منطقة الضفة الغربية ،وتظهر بالدليل القاطع أنه
من املس���تحيل مبكان تصور قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وتواصل
جغرافي في ظل تواجد املشروع االستيطاني الذي لم يدخر جهد ًا للتزايد والنمو
بش���كل غير طبيعي ،حتى في فترة مفاوضات الس�ل�ام بني اجلانبني الفلسطيني
واإلسرائيلي.
وم���ن اجلدي���ر مالحظته أن احلكومات اإلس���رائيلية املتعاقب���ة على اختالف
مرجعياتها السياس���ية -اليس���ارية واليمينية -تعتبر املشروع االستيطاني في
منطقة الضفة الغربية حجر األساس للحركة الصهيونية منذ قيام دولة إسرائيل
في العام .1948
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خلفية الدراسة
مت الش���روع في إعداد هذه الدراسة بتكليف من املركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية «مدار» ،بهدف تلخيص أهم املعطيات املتعلقة بأثر املشروع االستيطاني
على جغرافيا الضفة الغربية ،وخاصة فيما يتعلق بشق الطرق والبنى التحتية .هذا
ومن املمكن تلخيص األهداف الفرعية لهذه الدراسة على النحو التالي:
 توفير الفرصة أمام صانع القرار واملواطن الفلس���طيني لتكوين فهم واضحومعمق لألثر اجلغرافي للمشروع االستيطاني في األرض الفلسطينية احملتلة.
 توثيق أحدث اإلحصاءات واملعلومات ذات العالقة وعرضها ضمن سياق واضحمن شأنه مساعدة الفلسطينيني أكادميي ًا وسياسي ًا على تطوير إستراتيجية ملواجهة
األثر اجلغرافي لالستيطان اإلسرائيلي اجلائر في األرض الفلسطينية احملتلة.
إن تن���اول موض���وع املس���توطنات اإلس���رائيلية ف���ي األبح���اث األكادميية
واالس���تقصائية ذات العالقة بالواقع الفلس���طيني ليس باألمر اجلديد ،ولكن ما
مييز هذه الدراس���ة تركيزها على استش���راف املستقبل القريب وبعيد املدى من
منظور آثار املستوطنات اإلسرائيلية -والبنى التحتية اخلاصة بها -على مستقبل
الدولة الفلسطينية.
تعتمد منهجية البحث املتبعة في إعداد هذه الدراسة على مصادر معلومات ثانوية
مختلفة ،مثل جهاز اإلحصار املركزي الفلس���طيني باإلضافة للعديد من التقارير
والدراسات احمللية والعاملية ذات العالقة .كما استخدمت الدراسة العديد من أدوات
البحث ،مثل مراجعة أدبيات الدراس���ة وإجراء بحث نقدي وحتليلي لإلحصاءات
املتوفرة ،باإلضافة إلى اس���تخدام النهج املعمق لرس���م اخلرائط ونظم املعلومات
اجلغرافية واالستش���عار عن بعد لتحليل الواقع اجلغرافي وتوثيق املعطيات ذات
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العالقة وأثرها اجلغرافي دميغرافي ًا وفيزيائي ًا (مادي ًا) واقتصادي ًا وبيئي ًا.
من اجلدير ذكره ،أن اس���تخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار
عن بعد كأداة في التحليل التخطيطي من شأنه أن يزود الباحثني باملرونة املطلوبة  
للشروع في بحث معمق ،حيث أن اختالف الطبقات اجلغرافية يؤخذ بعني االعتبار
مش���كل ًة قاعد ًة للبحث التي من ش���أنها أن تفضي إلى حتليل اآلثار السلبية ذات
العالقة ،مع األخذ باحلسبان أن حتديد الفروقات يعد مسألة ضرورية للتخطيط في
األرض احملتلة كما هو احلال في األرض الفلسطينية احملتلة ،حيث عملت النظريات
املعاصرة على تطوير مناهج بحثية تعنى مبعاجلة حاالت مماثلة من خالل االهتمام
والتركيز على الطبقات اجلغرافية املختلفة للوصول إلى فهم معمق (أريج.)2009 ،
تبني نتائج هذا التحليل بوضوح التأثيرات الس���لبية لتغليب النزعة السياس���ية
على الش���ؤون االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،والتي من ش���أنها الوصول الى
حلول وخيارات مستدامة.
مقدمة
منذ نش���أة املشروع الصهيوني في األرض الفلسطينية ،وباألخص في منطقة
الضف���ة الغربية احملتلة ،بدأت اجلماعات االس���تيطانية بفرض س���يطرتها على
مس���احات واسعة من األرض بدعم من احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة باختالف
توجهاتها السياسية والفكرية ،من أقصى اليسار الليبرالي الذي انتهج مبدأ األمن
والدميغرافيا إلى أقصى اليمني األيديولوجي الذي انتهج مبدأ الضم والس���يطرة
(منصور .)2014 ،إن الدعم احلاسم للحكومات اإلسرائيلية للمشروع االستيطاني
في منطقة الضفة الغربية -مبا يش���مل القدس الشرقية -من شأنه إحداث تشوه
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في املشهد االجتماعي واالقتصادي والبيئي للمجتمع الفلسطيني ،وبالتالي إعاقة
قدرة الفلسطينيني على ممارسة احلق في تقرير املصير ،وتقويض فرص السالم.
إن املستوطنات اإلسرائيلية شيدت لتبقى ضمن سياق سياسة األمر الواقع التي
تضرب بعرض احلائط املواثيق الدولية ذات العالقة ،والتي تعتبرها غير شرعية،
وبهذا تخالف القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني .ومن جملة املعاهدات التي
تخالفها املستوطنات اإلسرائيلية اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص
املدنيني في وقت احلرب املؤرخة في 12آب  ،1949وأكثر حتديد ًا ،يخالف وجود
املستوطنات اإلسرائيلية املواد  49و 53و:147
 امل���ادة   :49ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزء ًا من س���كانهااملدنيني إلى األراضي التي حتتلها.
 امل���ادة   :53يحظ���ر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتةأو منقول���ة تتعل���ق بأفراد أو جماعات ،أو بالدولة أو الس���لطات العامة ،أو
املنظم���ات االجتماعية أو التعاونية ،إال إذا كانت العمليات احلربية تقتضي
حتم ًا هذا التدمير.
 املادة  :147تدمير واغتصاب املمتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربيةوعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

(إتفاقية جنيف الرابعة)1949 ،

لم تنشأ املستوطنات اإلسرائيلية بهدف حل مشكلة سكنية ،ولكن بهدف تطبيق
فكر ونظم انتقائية ،ليس فقط في حدود املس���توطنات اإلس���رائيلية التي يس���عى
املس���توطنون إلى إنش���ائها ،ولكن في جميع املناطق الفلس���طينية احملتلة والتي
يعتبرونها جز ًءا ال يتجزأ من «أرض إسرائيل الكبرى» ،وذلك عن طريق تطبيق الفكرة
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باليد دون الرجوع إلى قانون أو عرف أو قضاء ،حيث أن املستوطنني اإلسرائيليني
ال يؤمنون بقانون الدولة في حال تعارض مع أهدافهم التوسعية .ولعل هذا تطبيق
للفكر الذي طاملا نادى به احلاخام زفي يهودا كوك منذ العام  1921والذي دعى
إلى إنش���اء «مملكة إس���رائيل النقية» من النيل إلى الفرات ،حيث طاملا قال« :إذا
تعارض القانون مع التوراة ،يجب تطبيق التوراة» (دوعر ،2012 ،صفحة .)11
اإلسرائيلية  بنهج غير متسق
اتس���مت الوتيرة التي نش���أة فيها املستوطنات
ٍ
زمني ًا وجغرافي ًا .حيث أن املوجة األولى من املستوطنات اإلسرائيلية اهتمت بالكيف
ولي���س بالكم ،في حني أن املوجات املتتالية اهتمت بتركيز أعداد أكبر في فترات
زمنية محدودة .ومن املمكن القول إن املوجات األولى من االس���تيطان في الضفة
الغربي���ة عملت على التمركز في أماكن إس���تراتيجية في منطقة القدس ومنطقة
األغوار وبشكل انتقائي ،إال أن املوجات الالحقة استمرت بتكثيف املستوطنني في
مناطق إس���تراتيجية عسكري ًا «على قمم اجلبال والتالل» 1لفرض واقع جديد على
األرض بهدف الضم والس���يطرة (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،2012 ،
الصفحات .)19-18

جاءت املستوطنات اإلسرائيلية مبهمة أمنية ومتطلبات أمنية شكلت سبب ًا الدعاء

الشرعية في استمرار التواجد اإلسرائيلي في الضفة الغربية .يقول موشي ديان
إن املس���توطنات تعتبر جوهر املش���روع الصهيوني ،وبدونها لن نستطيع حتقيق
أهدافه .ويضيف ديان «نحن ال نريد املستوطنات في يهودا والسامرة ألنها قادرة
عل���ى ضم���ان األمن أفضل من اجليش ،بل ألننا ال نس���تطيع من دونها أن نبقي
اجليش في تلك األراضي» ).(Aronson, 1996, p. 115
  إن أثر املس���توطنات اإلسرائيلية على حياة الفلسطينيني في الضفة الغربية
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التي ترزح حتت االحتالل اإلس���رائيلي يعد أثر ًا بالغ السلبية .فالقيود املفروضة
على حرية التنقل واحلركة 2،باإلضافة للعنف الذي ميارس���ه املستوطنون ،يجعل
في كثير من األحيان من الصعب كس���ب لقمة العيش أو احلصول على اخلدمات
األساس���ية (ماورير )2012 ،ما يش���كل حتدي ًا آني ًا للفلسطينيني ،وعلى املستوى
القريب كذلك .أما أثر املس���توطنات اإلسرائيلية على جغرافيا الضفة الغربية فله
أبعاد دميغرافية وفيزيائية واقتصادية وبيئية على املستويني املتوسط والبعيد املدى،
من ش���أنه تغيير واقع الصراع وجعله أكثر صعوب ًة ،وباألخص على الفلسطينيني
الذين يسعون إلى إقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيران للعام   .1967
هذا ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على هذه التحديات ،وبيان آثارها
السلبية على احلياة اليومية واملستقبلية للفلسطينيني.
فرضيات الدراسة
تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من الفرضيات املمكن تلخيصها على النحو
التالي:
 تعتبر القدس الش���رقية جزءا من الضفة الغربية ،وفي هذا السياق مت توثيقاملستوطنات اإلس���رائيلية املتواجدة فيها وحتليلها كجزء ال يتجزأ من أرض
الضفة الغربية.
 مت اعتماد املواثيق الدولية وعلى رأسها القانون الدولي وقرارات األمم املتحدةذات العالق���ة كمرجعية قانونية في حتليل البعد واألثر اجلغرافي للمش���روع
االس���تيطاني ف���ي األرض الفلس���طينية احملتلة ،والتي تعتبر املس���توطنات
اإلس���رائيلية غير ش���رعية وعقبة ف���ي طريق حتقيق الس�ل�ام وفق مبدأ حل
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الدولتني– الفلسطينية واإلسرائيلية.
 مت الرج���وع إلى اتفاقيات أوس���لو ذات العالقة لألع���وام  1993و 1995فيحتليل وفهم التقسيمات اجلغرافية احلالية ،والتي صممت لتكون لفترة مرحلية
ال تتج���اوز فترة اخلمس���ة أعوام للوصول حلل نهائي لالحتالل اإلس���رائيلي
لألرض الفلس���طينية .حيث مت تأجيل خم���س قضايا ملباحثات احلل النهائي
املتعثرة واملتوقفة حتى هذه اللحظة ،وهي :احلدود واملياه والقدس والالجئون
واملس���توطنات اإلس���رائيلية ،علم ًا أن هذه القضايا تعد مترابطة مع بعضها
البعض ،فعلى سبيل املثال ،يتمركز أكثر من  %60من املستوطنني اإلسرائيليني
( 327,618من أصل  536,932مستوطن ًا) في منطقة القدس الكبرى (اجلهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2012 ،صفحة  ،)63مما يظهر صعوبة مناقشة
هذه املواضيع كال على حدة.
خلفية تاريخية
مع نهاية احلرب العاملية األولى ،قامت الدول املعروفة بالعظمى آنذاك ،وحتديد ًا
بريطانيا وفرنسا ،بفرض الوالية على دول املشرق العربي ،حيث أصبحت فلسطني
التاريخية حتت االنتداب البريطاني .عملت الصهيونية في تلك الفترة -وبالتعاون
والتنسيق مع قوات االنتداب البريطاني -على حتقيق املشروع الصهيوني بإنشاء
وطن قومي لليهود في فلسطني .ففي الثاني من تشرين الثاني للعام  1917أعلن
أرث���ر بلف���ور -وزير اخلارجية البريطاني آنذاك -عن دع���م بريطانيا إلقامة دولة
لليهود في فلسطني ،مما سهل تدفق أعداد كبيرة من املهاجرين اليهود  عليها من
مختلف أصقاع الدنيا ،وخصوص ًا من أوروبا التي تعرض فيها اليهود إلى عمليات
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اضطه���اد عرقي وديني .أدى التزايد الس���ريع في أعداد املهاجرين اليهود 3إلى
رفع وتيرة التوتر بني املستوطنني اليهود اجلدد والسكان الفلسطينيني األصليني.
قامت القوى الصهيونية املس���لحة عند انس���حاب البريطانيني من فلسطني في
أيار  1948بإعالن إقامة دولة إس���رائيل ،مما أشعل احلرب العربية-اإلسرائيلية
األولى التي انتهت بسيطرة إسرائيل على ما يقارب  %78من فلسطني التاريخية،
وتشريد مئات اآلالف من الفلسطينيني إلى مخيمات في قطاع غزة والضفة الغربية  
مبا يشمل القدس الشرقية ،وفي دول الشتات.
مت في عام  1950ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية إلمارة شرق األردن،
ف���ي ح�ي�ن تولت مصر حكم قطاع غزة .وقعت في تل���ك الفترة   احلرب العربية-
اإلسرائيلية الثانية في العام  ،1956ومع حلول احلرب العربية-اإلسرائيلية الثالثة
في العام  ،1967فرضت القوات اإلس���رائيلية سيطرتها على قطاع غزة والضفة
توسعية وفرض وقائع
الغربية .واس���تمرت إسرائيل منذ ذلك احلني بسن قوانني ّ
على األرض عن طريق بناء املستوطنات اإلسرائيلية .ففي أواخر السبعينات من

القرن املاضي أعلنت إس���رائيل  %16م���ن أرض الضفة الغربية على أنها أرض
دولة ،حيث ال يستطيع سوى اإلسرائيليني االنتفاع بها ،ومتت االستفادة من هذا
التقسيم بإقامة العديد من املستوطنات اإلسرائيلية .ومن اجلدير ذكره أن تعريف
أرض الدولة هدف أيض ًا إلى وضع عراقيل أمام الفلسطينيني من ممارسة حقهم

بتقري���ر املصير ضمن والية فلس���طينية مطلقة ،وهو م���ا حصل الحق ًا مع توقيع
اتفاقيات أوسلو (.)Abu-Lughod, 1982
  عملت احلركة االستيطانية منذ أواخر القرن التاسع عشر على حتقيق الفكر
األيديولوجي املتمثل بأن املش���روع الصهيوني االس���تيطاني هو عودة شعب بال
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أرض إل���ى أرض بال ش���عب .هذا وميكن عرض املراح���ل التي مرت بها احلركة
االستيطانية عبر التاريخ احلديث على الشكل التالي:
جدول ( :)1النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في فلسطين
قبل احتالل األرض الفلسطينية في العام 1967

املرحلة

أبرز سمات املرحلة

الفترة الزمنية

األولى

1882-1840
بداية النشاط االستيطاني ،4حيث هاجر نحو 10000
الفترة الواقعة بني انعقاد مؤمتر
يهودي من روسيا إبان عمليات اضطهاد اليهود عقب
لندن بعد هزمية محمد علي في
اغتيال قيصر روسيا
الشام واحتالل بريطانيا ملصر

الثانية

وصل عدد املهاجرين نحو  85000مهاجر يهودي من
1920-1882
هذه الفترة استمرت حتى بداية أوروبا الشرقية وروسيا وشهدت هذه املرحلة تأسيس
االنتداب البريطاني على فلسطني املنظمة الصهيونية العاملية

الثالثة

1948-1920
فترة االنتداب البريطاني على
فلسطني

وص����ل ع����دد املهاجري����ن نح����و  260000مهاج����ر
يهودي من أوروبا الش����رقية ومن اليهود الش����رقيني
(السفاردمي) من اليمن وتركيا وإيران وغيرها

الرابعة

1967-1948
الفترة الواقعة بني احلروب
العربية – اإلسرائيلية األولى
والثانية والثالثة

تهجير أكثر من  726000فلس����طيني ،وبداية مأساة
الالجئني في دول الشتات ،واستمرار توافد املهاجرين
اليهود من أوروبا الشرقية واألميركيتني
املصدر( :اجلدبة ،2008 ،الصفحات )8-7

ط���رأ بعد قيام االنتفاضة الفلس���طينية األولى في كان���ون األول عام ،1987
العدي���د من التغيرات على الصعيد الدولي ،ما أدى إلى بدء مفاوضات الس�ل�ام
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بني الفلس���طينيني واإلسرائيليني ،والتي أفضت إلى توقيع أولي ملا أصبح يعرف
باتفاقية أوسلو في العام  ،1993والتي جنم عنها نقل تدريجي للصالحيات اإلدارية
واملدنية والعسكرية للسلطة الفلسطينية.
ميكن تلخيص مراحل إعادة االنتش���ار لقوات االحتالل اإلسرائيلي في الفترة
الوقعة بني عامي  1994و 2000على النحو التالي:
جدول ( :)2التقسيمات الجيوسياسية المطروحة لمنطقة الضفة الغربية ()2000-1994

االتفاقية

منطقة (ب)
منطقة (أ)
منطقة (ج)
حتت السيطرة حتت السيطرة
حتت السيطرة
الفلسطينية
الفلسطينية
اإلسرائيلية الكلية
الكلية
املدنية

أوسلو الثانية (أيار )1994

%3

%24

%73

واي ريفر األولى (تشرين الثاني )1998

%10

%19

%71

واي ريفر الثانية والثالثة (بقيت على الورق)

%18

%22

%60

شرم الشيخ األولى (أيلول )1999

%10

%26

%64

شرم الشيخ الثانية (طبقت بعد تأجيل – كانون
الثاني )2000

%12

%27

%61

شرم الشيخ الثالثة (طبقت بعد تأجيل – آذار )2000

%18

%22

%60
(أريج ،2002 ،صفحة )3
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الجغرافيا البشرية (الديمغرافيا تحدد الجغرافيا)
نش���طت احلركة االس���تيطانية منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية
وبتسهيل من احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة في االستيالء على األرض الفلسطينية
باستخدام مجموعة من اإلجراءات املتمثلة بقرارات حكومية وأوامر عسكرية عدة،
وقد كانت باكورة هذه األوامر العسكرية األمر العسكري رقم ( )2لسنة ،1967
الذي عزل منطقة الضفة الغربية فيزيائي ًا وقانوني ًا ،عن طريق نقل مجمل الصالحيات
التي كانت تابعة للنظام األردني إلى احلاكم العس���كري اإلس���رائيلي ،هذا إلى
جانب نش���اط ممنهج  ش���مل مجموعة من اإلجراءات -كوقف تسجيل األراضي
ومصادرتها بواسطة مخططات هيكلية وألغراض ما يعرف باملنفعة العامة ولصالح
قانون أمالك الغائبني -التي من ش���أنها باملجمل وضع قيود على حقوق االنتفاع
باألرض واس���تعمالها 5وتقنني احلصول على تراخيص للبناء والسكن ،مما يجعل
بيوت الفلسطينيني مهددة بالهدم ،وخصوص ًا في املناطق الواقعة حتت السيطرة
اإلسرائيلية في ما يعرف باملنطقة (ج) (بديل.)2013 ،
بالنظر إلى توزيع املس���توطنات اإلسرائيلية في محافظات الضفة الغربية ،من
السهل مالحظة أن مجمل تركيز املستوطنني اإلسرائيليني والبالغ عددهم ،536932
يتمحور في محافظة القدس مبا يعادل  %50من مجمل املستوطنني اإلسرائيليني،6
وهذا يعكس تركيز املش���روع االستيطاني على االستيالء على القدس ومحيطها
(إس���حق و س���لمان .)2004 ،ويتركز النشاط االستيطاني في املرتبة الثانية في
محافظ���ة رام الله والبيرة مبا معدله  %19من مجمل مس���توطني الضفة الغربية
(رسم توضيحي .)1
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رسم توضيحي ( :)1توزيع المستوطنين اإلسرائيليين
بالمقارنة مع توزيع الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية

املصدر( :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2012 ،صفحة )48

من املهم مالحظة أن أعداد املستوطنات اإلسرائيلية املصنفة كمستوطنات ريفية
( 94مس���توطنة) تقارب ضعف املستوطنات املصنفة كمستوطنات حضرية (50
مس���توطنة) ،على الرغم من أن عدد املس���توطنني في املستوطنات احلضرية يبلغ
( 476720مس���توطنًا) ،ما يقارب  8أضعاف عدد املس���توطنني في املستوطنات
الريفية ( 60312مستوطن ًا) (رسم توضيحي  ،)2وهذا يدل على أن العبرة ليست
في الكم وإمنا في النوع والس���مة الوظيفية ،حيث أن املس���توطنات الريفية والتي
تضم املستوطنات الزراعية والسياحية والصناعية وغيرها تعتبر احلجر األساس
لوجود املستوطنات احلضرية ،والتي تضم ما يعادل  %89من مجمل املستوطنني
اإلسرائيليني.
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رسم توضيحي ( :)2توزيع المستوطنين اإلسرائيليين
حسب النوع (حضر /ريف) على محافظات الضفة الغربية

املصدر( :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2012 ،صفحة )54

وفي س���ياق آخر ،ومبقارنة أعداد املس���توطنني الذين يس���كنون املستوطنات
املصنفة على أنها حضرية بأعداد الفلسطينيني وتوزيعهم على املناطق احلضرية
والريفية ،نالحظ أن نس���بة الفلسطينيني الذين يسكنون املناطق احلضرية تصل
حوالي  ،%69وهذا يشكل حتوال في النمط الوظيفي للتجمعات الفلسطينية ،حيث
نزح عدد كبير من الفلس���طينيني وبش���كل متسارع من الريف إلى احلضر خالل
فترة االحتالل اإلس���رائيلي بفعل املمارس���ات اإلسرائيلية وما وضعته من القيود
على احلق بحرية احلركة والسكن والتعليم وغيرها من احلقوق ذات العالقة .فعلى
س���بيل املثال ال احلصر ،ازدادت الكثافة الس���كانية اإلجمالية للمدن الفلسطينية
في الضفة الغربية في الفترة الواقعة بني ( 2002إبان البدء ببناء اجلدار العازل)
و 2007مبا معدله  %50بفعل االزدياد املطرد ألعداد السكان والقيود املفروضة
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على االنتفاع باألماكن املفتوحة ألغراض السكن والتطوير وخصوص ًا في مناطق
(ج) واملعروفة بطابعها الريفي (    .)El-Atrash, 2009, p. 26
الجغرافيا الفيزيائية ()Cantonization

قامت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة بتشييد شبكة من الطرق االلتفافية إبان
حوارات الس�ل�ام التي بدأت عام  ،1993بغية إيجاد ش���بكتي مواصالت :واحدة
لالس���تعمال الفلسطيني وأخرى لالستعمال اإلسرائيلي ،حيث يتم االلتفاف على
التجمعات الس���كانية الفلس���طينية في الضفة الغربية لتوفير روابط مباشرة بني
املستوطنات اإلسرائيلية بعضها مع بعض ،وأخرى بني املدن اإلسرائيلية والقواعد
العسكرية غير الشرعية .هذا وبسبب أن الوجود اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية
يعتبر غير شرعي ويعتبر احتالال عسكريا ،اعتمدت معظم الطرق االلتفافية التي
مت تش���ييدها باألساس على مبدأين اثنني ،وهما )1( :مصادرة األرض اخلاصة
ألغراض عسكرية و ( )2مصادرة األرض اخلاصة ألغراض عامة .ومتت في الفترة
الواقعة بني  1968و 1979مصادرة ما يقارب  47كم 2من األرض الفلس���طينية
اململوكة ملكية خاصة بنا ًء على إدعاء بأن هذه األرض مطلوبة ألغراض عسكرية
ضرورية ،علم ًا أن احملكمة العليا اإلس���رائيلية تعتبر أن« :االستيالء على األمالك
اخلاصة في األراضي احملتلة بهدف بناء مستوطنات مدنية ال يتعارض مع مبادىء
القان���ون الدولي العرف���ي ....إذا كان هذا البناء ....مطلوب��� ًا لتلبية االحتياجات
العسكرية( ».بديل ،2013 ،صفحة  .)35ولكن بعد العام  1979توقفت إسرائيل
عن بناء املس���توطنات على األرض الفلس���طينية التي متت مصادرتها ألغراض
عس���كرية ،7إال أنها لم تتوقف عن مصادرة األرض الفلسطينية بحجة األغراض
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العس���كرية خلدمة أغراض أخرى وعلى رأس���ها الطرق االلتفافية .ومن اجلدير
ذكره أن مصادرة األرض بإدعاءات الضرورات العسكرية تفترض بأن يكون ذا
طابع مؤقت ،حيث تكتسب القوة احملتلة -وهي إسرائيل في هذه احلالة -حقوق
االستخدام وليست حقوق امللكية على األرض املصادرة.
تقسيمات أوسلو الجيوسياسية

أفضت اتفاقيات أوس���لو إلى تقس���يم منطقة الضفة الغربية إلى ثالث مناطق
جيوسياسية:
 منطقة (أ) وتش���كل ما نسبته  %18من مس���احة الضفة الغربية ،وتقع حتتسيطرة السلطة الفلسطينية وتشمل املدن الرئيسية.
 منطقة (ب) وتش���كل ما نس���بته  %22من مساحة الضفة الغربية وتقع حتتالسيطرة املدنية الفلسطينية ،إال أن الشؤون العسكرية والشرطية تقع حتت
س���يطرة قوات اإلحتالل اإلسرائيلي ،وتنتش���ر هذه املنطقة في األغلب حول
مناطق (أ) والتي تتمركز حول املدن الفلسطينية الرئيسية.
 منطقة (ج) وتش���كل ما نس���بته  %60من مساحة الضفة الغربية ،وتقع حتتالس���يطرة اإلس���رائيلية الكاملة ،علم ًا أن هذه املنطقة غير مأهولة فلسطيني ًا
بشكل كبير ،ويرجع ذلك إلى املمارسات اإلسرائيلية الساعية إلى االستئثار
بهذه املنطقة للنشاطات االستيطانية.

8

هذا ومت في أعقاب اتفاقية ش���رم الش���يخ للعام  2000حتديد ما نس���بته %3
م���ن الضفة الغربية على أنها محميات طبيعية ،على أن يتم نقلها للفلس���طينيني،
األم���ر الذي لم يحصل حتى اللحظة  ،وتقع هذه املنطقة ش���رقي محافظتي بيت
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حلم واخلليل (خريطة .)1
ومن املالحظ أن املناطق الفلس���طينية أصبحت تتمركز في معازل تفتقر للتواصل
اجلغرافي ،حيث ال يس���تطيع الفلس���طينيون التنقل من مناطق(أ) و (ب) الواقعة حتت
س���يطرتهم دون املرور مبناطق (ج) الواقعة حتت السيطرة اإلسرائيلية ،علم ًا أن هذه

التقس���يمات اجليوسياس���ية وضعت لتخدم هدف ًا تفاوضي ًا مرحلي ًا ال يتجاوز فترة 18
ش���هر ًا ،على أن يتم نقل الس���يطرة املطلقة على كامل الضفة الغربية في فترة خمسة
أعوام ،والتي كان من املفترض خاللها إنهاء جميع أشكال التفاوض ذات العالقة بقضايا
احلل النهائي ،وهي :احلدود واملياه والقدس والالجئون واملستوطنات اإلسرائيلية.
الجدار العازل

عقب اندالع االنتفاضة الثانية ،وحتديد ًا في العام  ، 2002بدأت قوات
االحتالل اإلسرائيلي ببناء جدار عازل طوله  708كم ،حيث مت االنتهاء حتى اآلن
مما يقارب من  %62من كامل طول اجلدار ،علم ًا أنه عند االنتهاء من بناء اجلدار
فإن أكثر من  %85منه سوف يكون داخل منطقة الضفة الغربية ،ما سيؤدي إلى
عزل ما يقارب  %10من مساحة الضفة الغربية التي تشمل معظم املستوطنات
اإلسرائيلية ( .)UNOCHA, 2012من املهم مبكان التنويه إلى أهمية فهم دور
اجلدار العازل كمعيق فيزيائي للتطور العمراني واملكاني للتجمعات الفلسطينية،
وكأداة لعزل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض ،وترسيم للحدود بشكل
إحادي اجلانب .إن دراسة واقع اجلدار العازل على جغرافيا الضفة الغربية
يعتبر فص ًال مكم ًال لفهم اآلثار اجلغرافية للمستوطنات البشرية على التجمعات
الفلسطينية.
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خريطة ( :)1الخارطة الجيوسياسية لمنطقة الضفة الغربية

املصدر( :أريج)2013 ،
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هذا ويقتطع اجلدار العازل مس���احات واسعة من ثماني محافظات في منطقة
الضفة الغربية ،وتعد محافظة القدس أكثر احملافظات تأثر ًا مبساره ،حيث يقتطع  
ما يفوق  %40من مساحة احملافظة الكلية (خريطة .)1
الطرق االلتفافية

دأبت احلكومات اإلس���رائيلية املتعاقبة منذ العام  1967على تشييد شبكة
م���ن الطرق الت���ي عرفت فيما بعد بالطرق االلتفافي���ة ،حيث أنها تلتف حول
املدن الفلسطينية ،وتضع قيودا على حرية احلركة والتنقل والقدرة على البناء
والتطوير(  .)B’tselem, 2002نش���ط اإلسرائيليون في تشييد شبكة الطرق
االلتفافية مع بداية الهبة االستيطانية الكبرى في أواخر السبعينيات من القرن
املاض���ي ،إال أن مرحلة التنفيذ لم تبدأ بش���كل مكثف حتى أوائل ثمانينيات
القرن املاضي ،ووصلت ذروتها في أعقاب محادثات السالم في العام ،1994
وذلك لفرض واقع جديد على األرض من ش���أنه أن مينع قيام دولة فلسطينية
ذات سيادة وتواصل جغرافي.
وميكن تقسيم ش���بكة الطرق االلتفافية إلى ثالثة أجزاء :جزء ممنوع على
الفلسطيني استخدامه بالكامل ،جزء ممنوع على الفلسطيني استخدامه بشكل
جزئي ،وجزء مس���موح  للفلسطينيني استخدامه بشكل مقيد بشرط احلصول
على تراخيص وموافقات مس���بقة ،ومن األمثلة اجللية على هذه التقس���يمات
طريق رقم  60املمتد من أقصى ش���مال الضفة الغربية إلى جنوبها مبحاذاة
سلس���لة اجلبال الوس���طى ،حيث يبلغ طول الطريق  223كم ،ويبدأ من بئر
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الس���بع وصو ًال ملدينة الناصرة ،حيث يلتف في العديد من النقاط حول املدن
الفلس���طينية ،ولكنه في املجمل -ومبا نس���بته  %83من مجمل طوله -يدخل
في محافظات اخلليل وبيت حلم والقدس ورام الله وس���لفيت وقلقيلية ونابلس
وجنني (خريطة .)2
وبالرغ���م م���ن الواقع املكاني المتداد مجمل الطري���ق رقم  60في أرض
الفلسطينيني ،إال أنهم ال يستطيعون بتات ًا استخدامه في العديد من املناطق،
مث���ل ما هو حاص���ل في محيط محافظة بيت حلم بالق���رب من تقاطع جيلو.
ومينع على الفلس���طينيني استخدام الطريق بش���كل جزئي ،مث ًال في املنطقة
الواقعة بني تقاطعي جت وحوارة بالقرب من نابلس .وفي مناطق أخرى مثل
جنني ال يستطيع الفلسطينيون استخدام الطريق إال مبوافقة إسرائيلية ،كما
ه���و احلال بالقرب من تقاطع دوتان غرب مدينة قباطية (B’Tselem, 2004,

 .)pp. 12-19وفي س���ياق آخر ،ميتد طري���ق رقم  - 90والذي يعد الطريق
األط���ول في إس���رائيل -على امت���داد منطقة غور األردن التي متثل الس���لة
الغذائية الفلسطينية ،بطول يصل إلى  119كم .في حني يصل طريق رقم 1-
وبطول يصل إلى  46كم  -طريق رقم  60ورقم  ،90مش���ك ًال ش���بكة متصلة
من الطرق االلتفافية الرئيسية في منطقة الضفة الغربية على شكل حرف H

باللغة اإلنكليزية (خريطة .)2
حسب تقديرات معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج) يصل طول شبكة
الط���رق االلتفافية في الضف���ة الغربية إلى  800كم ومبعدل عرض  20مترا،
مع العلم أنه توجد منطقة عازلة يبلغ عرضها  120مترا حول ش���بكة الطرق
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االلتفافية مينع على الفلسطينيني االستفادة منها .هذا وبلغت نسبة الزيادة في
مساحة األرض التي تتم مصادرتها لصالح شبكة الطرق االلتفافية ما نسبته
 %100باملقارنة مع العام  ،1997علم ًا أن ش���بكة الطرق اإلسرائيلية احلالية
تس���تأثر مبا مساحته  %2من مس���احة الضفة الغربية الكلية (El-Atrash،

  .)Salem، & Isaac، 2009
التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة :الممرات اآلمنة

تنبني معظم النقاشات السياسية املتمحورة حول ضرورة إيجاد ممرات آمنة بني
الضفة الغربية وقطاع غزة على اتفاقية إعالن املبادئ بني دولة إسرائيل ومنظمة
التحرير الفلس���طينية للعام  ،1993حيث اتف���ق الطرفان على أن الضفة الغربية
وقط���اع غزة يج���ب التعامل معهما على أنهما منظومة جغرافية واحدة .بنا ًء على

البروتوكول املوقع بني اإلس���رائيليني والفلسطينيني فيما يختص باملمرات اآلمنة
ب�ي�ن الضفة الغربية وقط���اع غزة في العام  ،1999فقد اتفق الطرفان على إقامة

املمرات في نقاط عبور عند إيرز (للمواطنني واملركبات فقط) ،كارني (للمعامالت
التجاري���ة) ،ترقوميا (للمواطنني واملركب���ات والبضائع) ،وممر آخر بجانب ميفو
هارون غرب رام الله (خريطة .)2
ظهرت هذه القضية إلى السطح مر ًة أخرى في العام  ،2005إبان االنسحاب
اإلسرائيلي أحادي اجلانب من قطاع غزة ،ألهميتها في مساعدة سكان القطاع
على التخلص من األعباء االقتصادية السيئة التي أضحت سم ًة بارزة نتيجة
للممارسات اإلسرائيلية من إغالقات ومنع املواطنني والبضائع من احلركة من
وإلى القطاع.
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خريطة ( :)2الطرق االلتفافية والممرات اآلمنة في األرض الفلسطينية المحتلة
املصدر( :أريج  )2013 ،
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س���جلت مؤسسات املجتمع الفلسطيني عامة ،وتلك املختصة بحقوق اإلنسان،
الكثي���ر من االعتراض���ات على عمل هذه املمرات ،حي���ث أن فترة عملها محددة
بس���اعات النهار فقط(من شروق الشمس حتى غروبها) ،كذلك باصات النقل من
املفترض أن تعمل فقط يومني في األسبوع من السابعة صباح ًا وحتى الثانية من
بعد الظهر .باإلضافة إلى ذلك ،فإن اإلسرائيليني يحتفظون بحق تفتيش الركاب
والبضائع ،األمر الذي قد يؤدي إلى اعتقال املواطنني الفلسطينيني ،كما أن هذه
املمرات هي طرق يس���تخدمها العامة في إس���رائيل ،ومتر مبحاذاة القرى واملدن
اإلس���رائيلية األمر الذي قد ميكن اإلس���رائيليني من منع الفلسطينيني املرور من
خاللها لدعاوى قد يتذرعون بها الحق ًا كاحلاجات األمنية   .
عطف ًا على ما س���بق ،فإن إسرائيل تسعى إلى تش���كيل وجدانني فلسطينيني
غي���ر متصلني ،وهما قطاع غزة وأش�ل�ا ًء مقطعة في الضفة الغربية تفصل بينها
جتمع���ات اس���تيطانية كبرى مثل أرئيل  ومودعني علي���ت وغفعات زئيف ومعاليه
أدوميم وغوش عتصيون وكريات أربع .هذا ويريد اإلسرائيليون  أن يتم االتصال
اجلغرافي في الضفة الغربية من خالل أنفاق حتت األرض ،إذ وصل عدد األنفاق
إلى  16في عام  ، 2014باإلضافة إلى  24نفقا آخر تخطط س���لطات االحتالل
لتشييدها ،وبهذا ستبقى السيادة على األرض وحتقيق التكامل اجلغرافي   رهن ًا
باملمارسات اإلسرائيلية ،حيث سيضطر الفلسطينيون إلى استخدام مناطق حتت
السيطرة اإلسرائيلية.
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حرب البنية التحتية

سعت حكومات إسرائيل على مدى عقود احتاللها للضفة الغربية إلى إضعاف
قدرة البنية التحتية الفلسطينية على توفير احتياجات املواطن الفلسطيني املتمثلة
بحرية احلركة والتواصل داخل وخارج الضفة الغربية ،وعلى مس���توى اخلدمات
املقدمة من شبكة الكهرباء واالتصاالت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي
وإدارة النفايات الصلبة .عملت حكومات إس���رائيل املتعاقبة على ربط ش���بكات
البنية التحتية الفلسطينية مع الشبكات اإلسرائيلية داخل املستوطنات اإلسرائيلية
الس���تخدامها كورقة ضغط على الفلس���طينيني لالستجابة لإلمالءات اإلسرائيلية
املتمثلة بإبقاء املشروع االستيطاني  في الضفة الغربية (منصور.)2014 ،
تعتبر البنية التحتية التي تستأثر إسرائيل باستخدامها واحدة من أهم االهتمامات
احليوية التي ستسعى إسرائيل جاهدة إلبقائها حتت سيطرتها ،حيث أنها تعد شريان
احلياة للمستوطنات اإلس����رائيلية ولبعض املدن اإلسرائيلية احلدودية على اجلانب
الغربي من حدود عام ( 1967اخلط األخضر) .إن ش����بكة البنية التحتية هذه تقوم
على مس����احات واس����عة من الضفة الغربية قامت إسرائيل مبصادرتها لتمديد هذه
الشبكة والتي تعد أكثر تنظيم ًا من شبكات البنية التحتية التي تقدم اخلدمة للتجمعات

الفلسطينية ،علم ًا أن جزءا من هذه الشبكة قد تداخل مع شبكة البنية التحتية التي

تخدم الفلس����طينيني ،ولكن مبس����تويات جتعل األفضلية للمس����توطنات اإلسرائيلية
(غنيم .)2000 ،ومن اجلدير اإلش����ارة إلى أن ش����بكة البنية التحتية للمس����توطنات
اإلسرائيلية والتي تشكل حجر األساس في تعريف املجال احليوي 9اإلسرائيلي في
األرض الفلس����طينية احملتلة تتقاطع بشكل كبير باملجال األمني واملعروف مبشروع
ألون (خريطة  ،)3باإلضافة إلى املستوطنات اإلسرائيلية التي تستحوذ على مصادر
املياه ،والتي مت ضمها الحق ًا باجلدار العازل في العام .2002
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خريطة ( : )3المجال الحيوي في األرض الفلسطينية المحتلة

املصدر( :غنيم ،2000 ،صفحة )97
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الجغرافيا االقتصادية ()Bantustanization

اتضح منذ دخول تفاهمات أوسلو حيز التنفيذ ،أن هناك تكامال بني اجلغرافيا
الفيزيائية (املادية) واجلغرافيا االقتصادية  .وتش���ير الباحثة الفلس���طينية ليلى
فرسخ إلى اجلغرافيا االقتصادية في منطقة الضفة الغربية والناجمة عن املشروع
االستيطاني بـ  ،Bantustanizationوهي عملية حتويل املناطق الفلسطينية إلى
محميات من األيدي العاملة ،حيث ال يس���تطيع الفلسطينيون مغادرة تلك املناطق
بدون احلصول على موافقة القوات اإلسرائيلية.
إن املناطق الفلس���طينية ال تعد جزءا من إس���رائيل ،وال تتمتع في الوقت نفسه
بس���يادة فلس���طينية مطلقة ( .)Farsakh, 2000إن أبعاد اجلغرافيا االقتصادية
للمشروع االستيطاني قد أس���فرت عن توسيع الفارق بني املجتمعني اإلسرائيلي
والفلسطيني على أوجه عدة ،منها أن معدل مستوى الدخل السنوي في إسرائيل
وص���ل إل���ى   32,000دوالر أميركي مقاب���ل  1,000دوالر أميركي في األرض
الفلس���طينية احملتلة ( ،)Abdul Karim, Tamari, & Farraj, 2010ما يعكس
الفارق االقتصادي الكبير ،علم ًا أن السلطة الفلسطينية ما تزال تعتمد بشكل كبير
على املساعدات الدولية ،حيث يقدر مجموع ما تلقته السلطة الفلسطينية منذ إنشائها
حتى اآلن أكثر من  23مليار دوالر أميركي ،مع العلم أن مجمل الديون الداخلية
واخلارجية للس���لطة الفلس���طينية يتجاوز  4.3مليار دوالر أميركي ،ما يجعل من
الصعب مبكان على السلطة الفلسطينية حتمل أعباء ومصاريف القطاع العام ،حيث
يبلغ عدد موظفي القطاع العام ما يقارب  170ألف موظف (  .)Nakhleh, 2014
ومن جانب آخر ،أدى املشروع االستيطاني في الضفة الغربية في العقود القليلة
املاضية إلى توسيع الفوارق االجتماعية واالقتصادية داخل املجتمع اإلسرائيلي،
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حيث أن سكان املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية يحصلون على ميزات
ودعم حكومي ال يحصل عليه س���كان املدن والقرى اإلس���رائيلية ،كما أن أسعار
األرض والشقق السكنية تعد زهيدة في املستوطنات ،باإلضافة إلى شبكة البنية
التحتي���ة واملرافق العامة الصحية والتعليمية املتوفرة واملس���اعدات احلكومية في
مجال الرفاه االجتماعي التي تش���جع اإلس���رائيليني على االستيطان في الضفة
الغربية (جريس و شحادة.) 2013 ،
المستوطنات الصناعية والمناطق الصناعية المشتركة

تعد املس���توطنات الصناعية العالمة الفارقة في املش���روع االس���تيطاني في
الضفة الغربية ،حيث ش���كلت عامل اجلذب األول للمس���توطنني -وخصوص ًا غير
املتدينني -لالس���تيطان ،حيث تتوفر مجمل اخلدمات العامة واالستهالكية وبسعر
منافس لألس���واق اإلس���رائيلية داخل املدن اإلس���رائيلية .ومن اجلدير ذكره أن
هذه املس���توطنات الصناعية حتظى بدعم حكوم���ي يتمثل بتوفير البنية التحتية،
وتوفير خصومات للمستثمرين اإلسرائيليني واألجانب على الضرائب ذات العالقة
لتشجيعهم على االستثمار في هذه املستوطنات  .هذا وقد أنشأت  املستوطنات
الصناعية في منطقة الضفة الغربية مبعايير عاملية إلنتاج سلع استهالكية للتصدير
لألس���واق العاملية ،مع العلم أن هذه املعايير تتالش���ى عن���د التعامل مع األيدي
الفلس���طينية العاملة 10أو مع البيئة الصحية واإليكولوجية للمناطق الفلس���طينية
احمليط���ة ،باإلضاف���ة إلى أنها تش���كل عقبة في وجه النم���و الطبيعي للتجمعات
الفلسطينية لتلبية حاجات التمدد السكاني واملكاني .هذا وقد عمل اجلدار العازل
على ضم معظم املستوطنات الصناعية (خريطة .)4

-34-

خريطة ( :)4توزيع المستوطنات الصناعية اإلسرائيلية في منطقة الضفة الغربية

املصدر( :أريج)2013 ،
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أما املناطق الصناعية املشتركة ،والتي مت تشييد العديد منها في األغلب داخل
اخلط األخضر ،فإن لها العديد من اآلثار السلبية .ففي حني أنها وجدت لتقوية
العمل املشترك بني الفلسطينيني واإلسرائيليني 11إال أنها فشلت من حتقيق ذلك
في ظل استئثار اجلانب اإلسرائيلي بإدارة تلك املناطق  واستخدامه لألرض
الفلسطينية ومواردها باإلضافة إلى األيدي الفلسطينية العاملة والرخيصة نسبي ًا
باملقارنة مع األيدي اإلسرائيلية العاملة.
الجغرافيا البيئية
نتج عن النش���اط االس���تيطاني في منطقة الضفة الغربية العديد من الظواهر
الس���لبية على البيئة الفلس���طينية .فقد كان هناك -وما زال األثر -البالغ لس���لب
املس���توطنني لينابيع املياه ،وتأثير هذا على حي���اة املزارعني وعلى املياه املتاحة
لالس���تهالك املنزل���ي ،باإلضافة إلى إهمال مياه الص���رف الصحي وأثرها على
البيئة عموم ًا وجودة املياه على وجه اخلصوص (الصالح .)2014 ،هذا وتستأثر
املستوطنات اإلسرائيلية مبعظم مصادر املياه اجلوفية في منطقة الضفة الغربية،
ويظهر ذلك جلي ًا عند أخذ مسار اجلدار العازل بعني االعتبار ،والذي يضم معظم
املستوطنات اإلسرائيلية ،وبالتالي يؤدي إلى عزل العديد من مصادر املياه املتاحة
لالستخدام الفلسطيني.
لقد دمرت املستوطنات اإلسرائيلية العديد من مقدرات البيئة الفلسطينية ،مثل
الغابات .ولعل خير مثل في هذا الشأن غابة جبل أبو غنيم على مشارف مدينتي
بيت حلم وبيت س���احور ،والتي مت حتويلها في العام  2007ملستوطنة إسرائيلية  
تعرف مبستوطنة هار حوما (صورة .)1
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صورة ( :)1تدمير غابة أبو غنيم على مشارف بيت لحم

املصدر( :أريج)2013 ،

حالة دراسية :محافظة بيت لحم
تتشكل منطقة بيت حلم احلضرية من مدن بيت حلم وبيت جاال وبيت ساحور،
والتي تش����كل اآلن مركز اخلدمة الرئيس����ي حملافظة بيت حلم .مت البدء ببناء
اجل����دار الع����ازل في منطقة الضفة الغربية عند موقع قبر راحيل ،على احلدود
الشمالية لبيت حلم  مع القدس .حيث ميتد اجلدار اآلن إلى  74.8كم (3.2
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كم من اجلدار فقط يتماشى مع اخلط األخضر) ،ويفصل  159793دومنا من
محافظة بيت حلم والتي تبلغ مس����احتها  607.8كم 2وتضم  199466نسمة
( .)PCBS, 2011هذا ونظر ًا للتقس����يمات اجليوسياسية التي وضعت ضمن
اتفاقية أوسلو الثانية عام  ،1995فإن أكثر من  ٪94من سكان محافظة بيت
حلم يعيشون في أقل من  ٪14من املساحة الكلية للمحافظة والتي تشكل مناطق
(أ) و(ب) ،وبالتالي تقع حتت الس����يطرة الفلسطينية املدنية والتخطيطية .أما
املساحة املتبقية ،فتصنف على أنها منطقة (ج) وبالتالي ترزح حتت السيطرة
اإلسرائيلية ،مع وجود العديد من العوائق الفيزيائية ،مثل اجلدار واملستوطنات
التي حتتل أكثر من  18كم 2من مساحة محافظة بيت حلم (أريج.)2013 ،
  ويقسم اجلدار محافظة بيت حلم إلى ثالث مناطق مكانية :املنطقة الشرقية
واملنطقة الغربية ،إضافة إلى «املركز احلضري» (خريطة  .)5هذا ويعد «املركز
احلضري» املزود الرئيس للخدم����ات االجتماعية – االقتصادية ذات العالقة،
ويحتوي على العديد من املواقع األثرية والس����ياحية ،مبا في ذلك كنيسة املهد
الشهيرة ،والتي تضم  ٪94من مجموع السكان في احملافظة .وخالف ًا للمركز
احلضري ،تقع املنطقتان الش����رقية والغربية حتت السيطرة اإلسرائيلية ،ومن
املالحظ أنهما تعانيان  من قلة الكثافة السكانية الفلسطينية بسبب اإلجراءات
اإلس����رائيلية والتي حت ّد من الوجود الفلس����طيني ،وعلى رأسها املستوطنات
اإلس����رائيلية والتي تستأثر باملوارد الطبيعية .فاملنطقة الشرقية من احملافظة
تهيمن عليها النش����اطات االس����تيطانية اإلس����رائيلية من مس����توطنات وبؤر
استيطانية وطرق التفافية ومناطق عسكرية مغلقة ،والتي تقطع مدينة بيت حلم
واملركز احلضري عن البحر امليت املتواجد على السفوح الشرقية للمحافظة.
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وتعاني «املنطقة الغربية»  -تعرف بس����لة خبز احملافظة -من آثار اجلدار
العازل ،حيث يؤثر اجلدار سلب ًا على حياة أكثر من  25000نسمة متواجدين
في تسعة جتمعات ريفية فلسطينية ،ويواجهون عراقيل عدة كانقطاع الفالحني
عن أراضيهم الزراعية ،باإلضافة إلى العراقيل املتمثلة بوصول الس����كان إلى
اخلدم����ات االجتماعية مثل املستش����فيات واملدارس واجلامع����ات في «املركز
احلضري» للمحافظة .ومن اجلدير ذكره أنه عند االنتهاء من بناء اجلدار العازل
في تلك املنطقة ،س����تعتبر «املنطقة الغربية» أكبر «منطقة معزولة» بني اجلدار
واخلط األخضر في الضفة الغربية ككل.
قب����ل اندالع االنتفاضة الثانية ،عمل ما يقارب  ٪18من األيدي العاملة في
منطقة بيت حلم في القطاع السياحي (UNOCHA & UNSCO, 2004, p.

 .)14ولكن بعد بناء اجلدار العازل الذي ضم مجمل املستوطنات اإلسرائيلية،
تضاءلت مس����اهمة كل من قطاعي الس����ياحة والزراعة في االقتصاد احمللي،
حيث وصلت نس����بة التوظيف إلى  ٪4.3و ٪1على التوالي من إجمالي القوى
العامل����ة في بيت حلم .كما حص����ل تدهور اقتصادي مماثل في قطاع املرافق
الصحية والتعليمية في بيت حلم ،مع العلم أن تلك املرافق في املنطقة الريفية
(الش����رقية والغربية) تأثرت بشكل أكبر من تلك املرافق في املنطقة احلضرية
والت����ي أصبح����ت تعاني من ضغوطات متزايدة بس����بب ارتفاع الطلب عليها.
على سبيل املثال ،في عام  2007كانت املساهمة االقتصادية لقطاعي التعليم
والصحة في مدينة بيت حلم  ٪6.6و ٪10.1على التوالي ،في حني أنها كانت
 ٪2.6و  ٪5.5حملافظ����ة بيت حلم (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس����طيني،
 ،2008صفحة .)44
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ودأبت الس����لطات اإلس����رائيلية على ش����ق العديد من الطرق االلتفافية في
محافظة بيت حلم ،ولعل الطريق االلتفافي رقم  60يعتبر أكبر الطرق توس����ع ًا
في احملافظة ،حيث مت االس����تيالء على مس����احات واسعة من أرض املواطنني
عن طريق تس����ليمهم العديد من األوامر العسكرية .وبالنظر إلى شبكة الطرق
االلتفافية ،فإنه من الواضح أنها عملت على عزل املنطقة احلضرية عن املنطقة
الشرقية التي تعاني من النشاطات العسكرية املختلفة كاملستوطنات واملناطق
العسكرية املغلقة والتعريف السياسي ملناطق واسعة على أنها محميات طبيعية.
ومت في السياق نفسه عزل املنطقة احلضرية عن املنطقة الغربية بفعل اجلدار
العازل الذي ضم مجمل املستوطنات اإلسرائيلية ومبا حتتويه من أرض زراعية
واسعة وموارد طبيعية (خريطة .)5
وكم����ا هو احل����ال في جميع محافظ����ات الضفة الغربية ،يفرض النش����اط
االستيطاني املتمثل باملس����توطنات واجلدار وشبكة الطرق االلتفافية في بيت
حلم حتديات مادية ومكانية واجتماعية هائلة ،وذلك بس����بب مصادرة األرض
واملوارد الطبيعية ،مما يعرقل التنمية املكانية املستدامة في األرض الفلسطينية
احملتلة ككل .عالوة على ذلك ،تسبب النشاط االستيطاني املستمر ضمن احليز
املكاني للتجمعات احلضرية والريفية في األرض الفلسطينية احملتلة في قطع
وإبعاد الفلس����طينيني عن أرضهم وإضعاف الصلة بني املنتج واملستهلك وبني
التجمعات الريفية واملراكز احلضرية.
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خريطة ( :)5الجغرافيا السياسية لمحافظة بيت لحم

املصدر(:أريج)2013 ،

القدرة االستيعابية من حيث توفـر األرض ومالءمتها للتطور المكاني

12

إن القدرة االس���تيعابية من حيث توفر األرض وصالحيتها للتطور املكاني في
األرض الفلس���طينية ،وباألخص في منطقة الضفة الغربية والتي تش���مل القدس
الشرقية  ،مت استهالكها بشكل متزايد ،وبشكل غير مستدام ،منذ بداية االحتالل
اإلسرائيلي منذ العام  .1967إن الدراسة الدقيقة للغطاء النباتي والستخدامات
األراضي في منطقة الضفة الغربية بواسطة نظم املعلومات اجلغرافية ،تظهر أن
األرض املتوفرة حالي ًا للتطور املكاني أقل من  %40من مساحة الضفة الغربية والتي
تصل إلى  5,661كم .2إن استقراء نسبة التزايد السكاني في الضفة الغربية في
حال رجوع  1,200,000الجئ ونازح فلسطيني من املهجرين/أو من قطاع غزة
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يبني أن األرض املتوفرة في الضفة الغربية من املرتقب اس���تهالكها خالل عقدين
من الزمان في حال استمرار نهج ومنظومة التطور املكاني على الشكل احلالي.
وفي حال أخذ املعايير واحملددات البيئية والتي تتمحور حول احلساسية املائية
وطبيعة التربة وطبوغرافية األرض وحالة املناخ بعني االعتبار فإن األرض املتاحة
للتطور املكاني لن تتعدى  %8من مساحة الضفة الغربية والتي من املتوقع أن يتم
اس���تهالكها في ظل الكثافات السكانية املرتفعة إبان العام  .2016وفي حال أن
األرض التي ال ميكن الوصول إليها حالي ًا بسبب املمارسات اإلسرائيلية واملتمثلة
باملستوطنات اإلسرائيلية والقواعد العسكرية املغلقة واجلدار العازل مت استخدامها
للتطور املكاني املستقبلي ،فإن األرض املتوفرة واملتاحة ستشكل ما يقارب نصف
مس���احة الضفة الغربية ،والتي من املتوقع أن يتم استهالكها إبان العام .2040
هذا وضمن س���يناريو تطور الضفة الغربية على األرض الصاحلة للزراعة أيض ًا
فإن األرض املتوفرة للتطور املكاني ستش���كل ما يقارب  %63من مساحة الضفة
الغربية والتي من املرتقب استهالكها إبان العام .2060
نظرة ديمغرافية

وصلت أعداد الفلسطينيني في نهاية العام  2011إلى  11.22مليون نسمة موزعة
على :األرض الفلس���طينية  ( 4.2مليون 1.87 :مليون منهم الجئون) وإسرائيل
( 1.37مليون) والدول العربية ( 4.99مليون) وفي الدول األجنبية ( 0.64مليون)
(رسم توضيحي  .)3ومن اجلدير ذكره أنه من املتوقع أن يتساوى عدد الفلسطينيني
واإلسرائيليني ليصبح كل منهم   6.3مليون نسمة في فلسطني التاريخية في العام
( 2015اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،)2011 ،علم ًا أن عدد املستوطنني
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اإلس���رائيليني في الضفة الغربية يصل إلى  536932مستوطنا ( 199647منهم
في القدس الشرقية) (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2012 ،

رسم توضيحي ( :)3توزيع الفلسطينيين في العالم نهاية العام 2011

املصدر( :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2011 ،و ()UNRWA, 2012

وبأخ���ذ معدالت النمو الطبيعي في الضف���ة الغربية -والتي تصل حالي ًا إلى
- %2.6بع�ي�ن االعتب���ار ،وفي حالة اس���تيعاب  13 1,200,000م���ن العائدين
الفلس���طينيني في الضفة الغربية خالل األعوام  ،2020-2025فإنه من املتوقع
أن تصل معدالت الكثافة الس���كانية اإلجمالية في الضفة الغربية ككل إلى 668
ش���خص ًا/كم ،2علم ًا أن متوسط الكثافة السكانية في مدن الضفة الغربية حالي ًا
يفوق  4,000شخص  /كم( 2جدول . )3
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جدول( :)3استقراء الكثافات السكانية في الضفة الغربية ()2025-2012

العام

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

السكان
(باآلالف)

3,581 3,509 3,437 3,366 3,293 3,222 3,150 3,078 3,006 2,935 2,862 2,790

العائدون
(باآلالف)

200 200 200 200 200 200

الكثافة السكانية
(شخص /كم)2

531 519 506 493

544

668 655 643 630 617 605 557

األرض المتوفرة للتطور المكاني

يظه����ر حتليل الغطاء النباتي واس����تخدامات األرض باس����تخدام نظم املعلومات
اجلغرافية أن األرض املتوفرة أو املتاحة للتطور املكاني في الضفة الغربية تصل إلى
 2,190كم .)%39( 2إن األرض املتوفرة هي عبارة عن الفراغات املفتوحة واملراعي
والعش����يبات وهي املس����احة املتبقية بعد اقتطاع األرض الزراعية ( 2,152كم 2في
الضفة الغربية) واألرض املبنية (  378كم 2في الضفة الغربية)  واألرض التي ال ميكن
الوصول لها بفعل االستيطان واجلدار ،إلخ  ( 564كم 2في الضفة الغربية)  واألرض
احملمية من غابات ومحميات طبيعية ( 781كم 2في الضفة الغربية) (جدول .)4
ومن املهم مبكان اإلش����ارة إلى أن األرض املتوفرة (الفراغات املفتوحة واملراعي
والعشيبات) هي جزء من األرض الواقعة حتت السيطرة اإلسرائيلية كمنطقة األلغام
على طول نهر األردن ومنطقة احملميات الطبيعية بالتعريف اإلسرائيلي والتي تشكل
أكث����ر م����ن  %90من املناطق احملمية في الضفة الغربية .بلغة األرقام فإنه من اجللي
أن  02,19ك����م 2من  2,784كم 2م����ن األرض املتوفرة (الفراغات املفتوحة واملراعي
والعش����يبات) هي فيزيائي ًا متاحة للتطور املكاني املس����تقبلي في الضفة الغربية ،مع
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العلم أن أكثر من  %70من األرض املتاحة فيزيائي ًا تقع ضمن مناطق (ج) حس����ب
تقس����يمات أوسلو ،والتي تقع حتت السيطرة اإلس����رائيلية الكاملة حتى يومنا هذا.
وم����ن اجلدير ذكره أن  %40من األرض املتاح����ة فيزيائي ًا تقع ضمن محافظتي بيت
حلم واخلليل وعلى طول السفوح الشرقية للبحر امليت أكثر حتديد ًا.
جدول ( :)4تحليل الغطاء النباتي واستخدامات األرض في الضفة الغربية

عناصر الغطاء النباتي واستخدامات األرض

املساحة (كم )2النسبة ()%

األرض الزراعية

2,152

38

األرض الصاحلة للزراعة

820

15

األرض املزروعة

1,332

23

األرض املبنية

378

7

األرض التي ال ميكن الوصول لها بفعل املمارسات اإلسرائيلية

564

10

األرض احملمية

781

14

مالحظة هامة :إن هذه األرقام كما هي معروضة ال تشكل املجموع اإلجمالي للضفة الغربية أو املساحة
املتبقية لألرض املتوفرة/املتاحة للتطور املكاني
املصدر( :أريج)2013 ،

األرض المالئمة للتطور المكاني

إن أخذ احملددات البيئية بعني االعتبار -وخصوص ًا احلساسية املائية وطبيعة
التربة وطبوغرافية األرض وحالة املناخ -من شأنه أن يقلص القدرة االستيعابية
من ناحية األرض املالئمة بيئي ًا للتطور املكاني إلى   452كم( 2أي  %8من مساحة

الضفة الغربية و  %21من مساحة األرض املتاحة حالي ًا) .مع العلم أن هذه املساحة
مت حتديدها باستخدام منوذج للتحليل املكاني بنظم املعلومات اجلغرافية ،حيث أن
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ك ًال من هذه احملددات البيئية أخذت وزن ًا متساوي ًا من حيث تأثيرها على املالءمة
البيئية للتطور املكاني (خريطة .)6

خريطة( :)6المالءمة البيئية للتطور المكاني

املصدر :املعلومات األولية ( -أريج)2013 ،
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سيناريوهات التطور المكاني المستقبلي للضفة الغربية

اعتمادا على نتائج حتليل الغطاء النباتي واستخدامات األرض وحتديد املناطق
املالئمة بيئي ًا للتطور املكاني ،فإنه من املمكن استش���راف سيناريوهات مستقبلية
مختلف���ة للتطور املكاني ف���ي الضفة الغربية (ج���دول  )5وتوفير معطيات رقمية
للمدة الزمنية التي من املتوقع خاللها استهالك األرض املتاحة بنا ًء على تقديرات

الكثافات السكانية املتوقعة على املديني املتوسط والبعيد .إن املقصود من مصطلح

اس���تهالك األرض في منطقة الضفة الغربية هو اس���تمرار النمط السائد للتطور
املكاني املتس���م بالنمو العش���وائي وغير املنظم ،حيث أنه من املتوقع أن تتطور
القرى والبلدات الفلسطينية الريفية بنسق متسارع لتصبح مراكز حضرية جديدة
على حساب املناطق الزراعية املهمة ،كما هو احلال في النمط املستحدث بتشكيل
مدن فلس���طينية جديدة كمدينة روابي بالقرب من مدينة بيرزيت في محافظة رام
الله والبيرة والتي تصل قدرتها االستيعابية إلى  6,349شخص /كم.2
فيما يلي عرض ألربعة سيناريوهات مستقبلية للتطور املكاني في الضفة الغربية:
 سيناريو  – 0األكثر مالءمة :ميثل هذا السيناريو األرض األكثر مالءمة ضمناألرض املتاحة للتطور املكاني ومتثل ما مساحته  452كم(  2أي  .)%8إن هذا
الرقم هو حصيلة مطابقة األرض األكثر مالءمة بيئي ًا (خريطة  )6مع األرض
املتاحة كما ورد في حتليل الغطاء النباتي واستخدامات األرض (جدول .)4
هذا وبنا ًء على استقراء الكثافات السكانية املتوقعة (جدول  )5فإنه من املتوقع
أن يتم استهالك هذه املناطق مع حلول عام .2016

 س���يناريو  – 1الوضع احلالي :ميثل هذا الس���يناريو األرض املتاحة حالي ًانتيجة حتليل الغطاء النباتي واس���تخدامات األرض (جدول  .)4هذا وتشكل
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مساحة املناطق املتاحة 2,190كم( 2أي  )%39ومن املتوقع أن يتم استهالكها
مع حلول العام   .2031
 سيناريو  – 2األرض التي ال ميكن الوصول لها بفعل املمارسات اإلسرائيلية:ميثل هذا السيناريو إضافة األرض التي ال ميكن الوصول لها بفعل املمارسات
اإلسرائيلية والتي تشكل  %10من مساحة الضفة (جدول  )4لألرض املتاحة
في س���يناريو  1آنف الذكر لتشكل ما مساحته  2,754كم( 2أي  )%49ومن
املتوقع أن يتم استهالكها مع حلول عام   .2039
 سيناريو  – 3األرض الصاحلة للزراعة :ميثل هذا السيناريو إضافة األرضالصاحلة للزراعة (جدول  )4لألرض املتاحة في سيناريو  2آنف الذكر لتشكل
ما مساحته   3,574كم( 2أي  )%63ومن املتوقع أن يتم استهالكها مع حلول
عام ( 2061خريطة   .)7
جدول ( :)5سيناريوهات التطور المكاني المستقبلي للضفة الغربية

سيناريو

املساحة
(كم)2

 %75الضفة  %100الضفة  %150الضفة
النسبة ()%
الغربية
الغربية
الغربية

سيناريو  – 0األكثر مالءمة

452

8

--

2016

2030

سيناريو  – 1الوضع احلالي

2,190

39

2020

2031

2053

س����يناريو  – 2األرض الت����ي
ال ميك����ن الوص����ول له����ا بفعل
املمارسات اإلسرائيلية

2,754

49

2026

2039

2066

سيناريو  – 3األرض الصاحلة
للزراعة

3,574

63

2042

2061

2098
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هذا ومن املهم مبكان التنويه إلى أن نتيجة هذه الس���يناريوهات املختلفة هي
تقريبية بشكل كبير ،حيث أن عملية االستقراء املستقبلي للكثافات السكانية هي
نتاج عملية حسابية مبسطة تخلو من الكثير من العوامل واحملددات الدميغرافية
املهمة كمعدالت اخلصوبة والوفيات .وفي السياق نفسه فإن نتاج حتليل النموذج
املكاني باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية يحتوي على قدر كبير من التقريب،
حيث أن احملددات البيئية املختلفة أخذت الوزن املعياري نفسه في عملية املفاضلة
البيئية للمناطق األكثر مالءمة للتطور املكاني املس���تقبلي ،مع العلم أن مصادر
املعلومات األولية والتي مت استخدامها حتتوي أيض ًا على قدر ال يستهان به من
عدم االتساق ،وعلى بعض من االختالف مع مصادر معلومات أخرى.
    

خريطة ( :)7سيناريوهات التطور المكاني المستقبلي للضفة الغربية

سيناريو  – 1الوضع احلالي

سيناريو  – 0األكثر مالءمة
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سيناريو  – 2األرض التي ال ميكن الوصول لها          سيناريو  – 3األرض الصاحلة للزراعة
بفعل املمارسات اإلسرائيلية

املصدر :املعلومات األولية ( -أريج)2013 ،

الخالصة والتوصيات

تظهر نتيجة الس���يناريوهات املختلفة حتى أنه في حال احلصول على األرض
التي ال ميكن الوصول لها حالي ًا بسبب ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ،أو تكريس
املناطق القابلة للزراعة كمناطق للتطور املكاني املستقبلي ،فإن أبعاد النمط السائد
للتطور املكاني في منطقة الضفة الغربية لن تكون مستدامة .إنه من املهم مبكان
التأكيد على أن املمارسات االحتاللية املختلفة هي املانع الرئيس للوصول إلى تنمية
مستدامة في األرض الفلسطينية ،إال أنه من املؤسف أن املخطط الفلسطيني حتى
هذا اليوم مازال يفتقر إلى رؤية واضحة ملس���تقبل األرض الفلسطينية .ولعله من
أكثر األمثلة وضوحا في هذا الس���ياق هي مناطق (ج) في الضفة الغربية والتي
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تفتقر حتى اآلن لرؤية فلس���طينية واضحة ملستقبل التطور املكاني فيها في حال
س���يطرة الفلسطينيني عليها :هل س���تكون زراعية أم صناعية أم سياحية الهيئة
أم س���تضم جميع هذه األبعاد .وفي الس���ياق نفسه ،فإنه في العام  2005قامت
إسرائيل بتفكيك مستوطناتها واالنسحاب بشكل أحادي من قطاع غزة ،وحينها
تعامل الفلسطينيون مع هذا اإلجراء بشكل شبه ارجتالي  كان من شأنه أن خلف
آنذاك تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية سلبية.
س���يؤدي التوجه احلالي للتنمية املكاني���ة لنتائج ال ميكن حتملها ،ما يعني أنه
م���ن املهم مبكان تصور نهضة في إس���تراتيجيات تخطيطية مس���تدامة ،والتي
تش���مل اس���تراتيجيات ذات بعد بيئي كاحلفاظ على املساحات املفتوحة واألرض
الزراعية واملش���هد الطبيعي واملوارد املائية واملناطق احلساس���ة بيئي ًا ،باإلضافة
إلى إس���تراتيجيات ذات بعد فيزيائي ،مثل تشجيع االستخدام املختلط لألراضي
والتصمي���م املكثف لألبنية ومراعاة خي���ارات نقل أخرى ،وتكثيف املناطق املبنية
اجلديدة باجتاه املجتمعات احلالية ،باإلضافة إلى إستراتيجيات ذات بعد اجتماعي
ثقاف���ي ،كاحلفاظ عل���ى املباني الس���كنية والعامة ،وتعزيز اإلحس���اس باملكان،
وأخ���ذ قرارات التنمية املقتصدة بعني االعتبار ،وتش���جيع التعاون بني أصحاب
العالقة املختلفني في صياغة رؤية واضحة ملس���تقبل األرض الفلسطينية وتطبيق
اإلستراتيجيات ذات العالقة.
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الخاتمة
من املالحظ أن املشروع االستيطاني اإلسرائيلي في منطقة الضفة الغربية سعى
عبر العقود اخلمسة األخيرة إلى اقتالع السكان األصليني عن طريق تسهيل نقل
املهاجرين اليهود املس���توطنني ،األمر الذي سيؤدي في نهاية املطاف إلى إيجاد
أغلبية يهودية على األرض الفلسطينية .مما ال شك فيه أن املستوطنات اإلسرائيلية
تعتبر من أكثر املعايير السياس���ية اإلسرائيلية وضوح ًا على أن إسرائيل تخطط
لبقائها في األرض الفلسطينية احملتلة ،ما يق ّيد بشأنه سبل التوصل حلل شامل
وعادل للقضية الفلسطينية واملتمثل بقيام الدولة الفلسطينية ضمن إطار القوانني
الدولية ذات العالقة.

يضم األثر اجلغرافي للمس���توطنات اإلسرائيلية أبعاد ًا دميغرافية واقتصادية
وبيئية ،فض ًال عن األبعاد السياس���ية .فمن اجللي أن املس���توطنات وجدت لتبقى
ضمن سياس���ة األمر الواقع ،والذي يعمل على خلق واقع دميغرافي يصعب من

خالله إيجاد توازن اجتماعي واقتصادي يس���تطيع من خالله الشعب الفلسطيني
إقامة دولته على كامل أرضه كما حددتها الشرائع الدولية ذات العالقة ،حيث أن
التجمعات الفلس���طينية في الضفة وضعت في كنتونات محاصرة باملس���توطنات
وغيره���ا من املعوقات الفيزيائية األخرى كاجلدار والطرق االلتفافية ،األمر الذي
يجعل منطق الوالية اجلغرافية الفلسطينية أمر ًا يصعب حتقيقه.
كانت منظومة عملية الس�ل�ام وما زالت األداة التكتيكية التي اس���تطاعت من
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خاللها احلكومات اإلس���رائيلية املتعاقبة كس���ب الوقت لتعزيز اس���تيطانها في
األرض الفلسطينية ،حيث اس���تمرت وتيرة املشروع االستيطاني بشكل مكثف،
األم���ر الذي وضع عراقيل عدة على الفلس���طينيني متنعه���م من حرية احلركة أو
التمدد العمراني الطبيعي .وفي هذا السياق ،عملت إسرائيل بربط املجال احليوي
الفلسطيني واملتمثل بشبكات البنية التحتية والطرق باملجال احليوي اإلسرائيلي في
املستوطنات واملدن اإلسرائيلية بهدف إخضاع الفلسطينيني للهيمنة اإلسرائيلية،
واستعمالهم لهذه السياسة كورقة ضغط على الفلسطينيني للحصول على تنازالت
سياسية.
تشير القراءة املمعنة للجغرافيا السياسية للمستوطنات اإلسرائيلية في منطقة
الضفة الغربية إلى أن القدرة االستيعابية من حيث توفر األرض ومالءمتها للتطور
املكاني أصبحت ضعيفة وواهية في ظل املعطيات على أرض الواقع ،األمر الذي
يفضي إلى أن عملية اس���تقراء املس���تقبل تشير إلى أن الفلسطينيني يجب عليهم
لزام ًا عدم التخلي عن املناطق التي تقوم عليها املستوطنات اإلسرائيلية وباألخص
تلك التي مت عزلها خلف اجلدار العازل ألهميتها لضمان مستقبل أكثر استدامة
يضم في ثناياه أبعاد ًا حقوقية تتمثل بعودة العديد من الالجئني الفلسطينيني من
مخيمات الش���تات إلى الدولة الفلس���طينية املرتقبة .وفي السياق نفسه ،فإن أي
طروح���ات أخرى كتلك املتمثلة بتبادل األرض مع اجلانب اإلس���رائيلي يجب أن
تأخذ بعني احلسبان القدرة االستيعابية من حيث مالءمتها البيئية للتطور املكاني
املس���تقبلي ،مع التذكير بأن املس���توطنات اإلسرائيلية تس���تحوذ على املخزون
اإلستراتيجي من املياه اجلوفية باإلضافة إلى موارد طبيعية أخرى.
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الهوامش
 1ما يقارب  %80من املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية موجودة على مواقع ترتفع أكثر من  200متر
عن سطح البحر (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2012 ،صفحة .)64
 2يشكل منع الفلسطينيني من ممارسة حقهم في حرية احلركة والتنقل داخل األرض الفلسطينية احملتلة -كما
هو مكفول باملواثيق الدولية ذات العالقة ،مثل ما هو موثق في بند  13في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
والبند  12في االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية -يشكل عقبة كبيرة أمام الفلسطينيني في ممارسة
أوجه احلياة املختلفة ،حيث أن احلق في حرية احلركة والتنقل يعتبر ضرورة لتحقيق حقوق أخرى راسخة في
االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على سبيل املثال ،منها احلق في العمل (بند )6
واحلق في الصحة (بند  )12واحلق في التعليم (بند  ،)13إلخ.
 3في الفترة الواقعة بني عامي  1919و 1936ازداد عدد املهاجرين اليهود اجلدد في فلسطني من  58000إلى
 ،348000في حني أن السكان الفلسطينيني ازدادوا من  642000إلى  .978000أي أن نسبة الزيادة بني
املهاجرين اليهود عادلت ما يقارب  4أضعاف الزيادة بني السكان الفلسطينيني في تلك الفترة (أريج،2002 ،
صفحة .)1
 4مت في العام  1870تأسيس أول مستوطنة زراعية يهودية في فلسطني وتعرف مبكفا إسرائيل (وتعني أمل
إسرائيل) في محيط القدس ،وأنشئت كذلك مدرسة كانت تهدف إلى تزويد املستوطنني باخلبرة الزراعية
الالزمة (قطوسة ،2013 ،صفحة  .)12ومن اجلدير ذكره أن إدارة املستوطنات اإلسرائيلية اتخذت أشكا ًال
متعددة ،منها املستوطنات ذات الصفة القومية ،وهي تلك املستوطنات التي يعمل فيها اليهود بأجر ومتلكها
احلركة الصهيونية ،باإلضافة إلى مستوطنات املزارع التعاونية (كيبوتسيم) والتي يأخذ املستوطنون فيها
أجور ًا وجزء ًا من األرباح (قطوسة ،2013 ،صفحة .)19
 5من املهم مبكان التنويه إال أن السلطات اإلسرائيلية تعترف أن  %21من املنطقة املبنية داخل املستوطنات
اإلسرائيلية تقع على أرض فلسطينية خاصة امللكية ).(B’Tselem, 2010, p. 5
 6يختصر عالم االجتماع اإلسرائيلي جيف هالبر املشروع االستيطاني مبجمله في منطقة الضفة الغربية
مبشروع تهويد القدس ومحيطها أو ما يعرف مبنطقة القدس الكبرى والتي تشمل ثالث كتل استيطانية كبيرة
حتتوي ما معدله  %75من عدد مستوطنني الضفة الغربية )(Halper, 2008, pp. 150-174
 7مت ذلك عقب صدور احلكم في قضية إيلون موريه حيث قدم  17شخص ًا التماسات من بينهم مستوطنون
إسرائيليون الذين لم يرغبوا في تعريف املستوطنات على أنها موجودة لتلبية حاجة عسكرية مؤقتة ،وبد ًال
من ذلك أرادوا احلصول على اعتراف أن هذه املستوطنات عبارة عن منشآت دائمة ،مما قوض حجة إدعاء
"الضرورة العسكرية" (بديل ،2013 ،صفحة .)36
 8ال يتجاوز عدد الفلسطينيني القانطني في املنطقة (ج)   297900فلسطيني ،أي ما يعادل  %12من عدد سكان
الضفة الغربية ،في حني يبلغ عدد املستوطنني اإلسرائيلني  325000مستوطن ،أي ما يعادل  %61من عدد
املستوطنني اإلسرائيليني اإلجمالي في منطقة الضفة الغربية ). (UNOCHA, 2014
 9تعتبر نظرية املجال احليوي باألساس نظرية توسعية ابتدعها املفكرون والقادة العسكريون األملان والتي
مبوجبها تستطيع أمة ما احتالل أمة أخرى واالستئثار بأرضها ومواردها واستمرار السيطرة عليها بالرغم
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من عدم وجود مبرر للحرب .ومما ال شك فيه أن مثل هذه النظرية ال تقيم وزن ًا حلقوق الشعوب بتقرير مصيرها
وحماية سيادتها على األرض واملوارد الطبيعية (غنيم ،2000 ،صفحة .)83
 10يتم التعامل مع العمال الفلسطينيني العاملني في املستوطنات اإلسرائيلية في منطقة الضفة الغربية ضمن
معايير القوانني األردنية وليس القوانني اإلسرائيلية ،والتي حتدد مستويات دخل أقل من تلك التي يتم
استعمالها داخل إسرائيل.
 11يعد مشروع الكازينو من أول املشاريع املشتركة الفلسطينية – اإلسرائيلية برأس مال يصل إلى  50مليون
دوالر أميركي وبإدارة منساوية ،حيث مت بناؤه في مدينة أريحا على مقربة من مخيم عقبة جبر ،ولكنه لم يحقق
أهدافه لعدم قبوله اجتماعيا من قبل الفلسطينيني  .
 12تعتمد النتائج التي مت التوصل إليها وعرضها في هذا السياق على بحث رسالة الدكتوراه للمؤلف .أنظر
)(El-Atrash, 2014, pp. 40-47

 13مت استخدام هذا الرقم ألنه يفوق الزيادة املتوقعة لألرقام الرسمية في هذا املجال ،حيث أن وزارة التخطيط
والتعاون الدولي الفلسطينية قدرت أعداد العائدين املتوقع استيعابهم في الضفة الغربية بـ  780,000في
العام    . (MOPIC, 1998, p. 15) 1998
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