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 مقدمة
ا زالوا يعيشون في فلسطيني هم األبناء الحقيقيون "إن العرب الفلسطينين الذين م

للسكان الذين سكنوا فلسطين منذ عهود سحيقة )الكنعانيون(، وكان يطلق على 
 (.02-21م ص 0891فلسطين اسم أرض كنعان: )بيكر 

لقد عاشت فلسطين غالبًا في خطر، ويكاد الخطر الخارجي يتناسب طرديًا مع 
أن الخطر داهم فلسطين عندما ظهرت القوى  خطورة موقعها وأهميته. وال شك

المتصارعة على مناطق النفوذ، وتمثل ذلك في الحروب الدينية واألطماع االستعمارية 
الحديثة، وقد كان معنى الحروب الدينية من الصليبيات حتى الصهيونيات أن فلسطين 

ن أن تكون دائمًا كانت قبلة أنظار العالم استراتيجيًا ودينيًا، ومن هنا كان على فلسطي
موطن صراع وأرض معركة، ودفع الشعب الفلسطيني الكثير ثمنًا لحريته وثمنًا 
لموقعه، وحاربت فلسطين مرارًا طوال تاريخها القديم والحديث للدفاع عن نفسها ضد 
غزوات البابليين واألشوريين والحثيين واليونان والفرس والرومان والصليبيين والمغول 

 (.481م ص01891صهيونيين )صالح واإلنجليز وال
وقد عبر الفكر السياسي الصهيوني عن نفسه بشكل علمي بظهور حركة "أحباء 
صهيون" مع بداية الثمانينات من القرن التاسع عشر، ولعل أبرز ما استهدفته هذه 
الحركة دعم االستعمار االستيطاني اليهودي في فلسطين عن طريق تشجيع الهجرة 

ألراضي المقدسة، وقد أسفر المؤتمر الصهيوني األول الذي عقد في اليهوديةة إلى ا
م، عن إقامة المنظمة الصهيونية العالمية 28/9/0981مدينة بال السويسرية بتاريخ 

بغرض تنفيذ برنامج يهدف إلى غقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، ونجحت 
صدر تصريحه المنظمة في الضغط على وزير خارجية بريطانيا بلفور عندما أ

م، وكانت محصلة ذلك قيام الكيان 29/00/0801المعروف بوعد بلفور بتاريخ 
 م.01/1/0819اإلسرائيلي على أرض فلسطين بتاريخ 

وتجدر اإلشارة إلى أن سلطة االنتداب البريطاني وضعت فلسطين في ظروف 
الة سياسية وعسكرية واقتصادية مهدت السبيل إلقامة إسرائيل، وتعاونت مع الوك

م في تطبيق سياسة 0819اليهودية على تهودي فلسطين، ثم بدأت إسرائيل منذ عام 



  

 022 

ترمي إلى تهويد البالد وطمس معالمها العربية واإلسالمية، وتهدف هذه الدراسة إلى 
إماطة اللثام عن هذه السياسة اإلسرائيلية بتحديد دوافع المشروع الصهيوني وأهدافه، 

ت العملية التي تم تنفيذها على أرض الواقع لتهويد إضافة إلى توضيح اإلجراءا
فلسطين وطمس معالمها العربية واإلسالمية، كما تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح السبل 

 الكفيلة بمقاومة هذه المؤامرة والتصدي لها.
 المشروع الصهيوني في فلسطين: دوافعه وأهدافه

 دوافعه
دوافع دينية وقومية تاريخية  تتضمن دوافع المشروع الصهيوني في فلسطين

وأمنية وسياسية حزبية واقتصادية. وقد تضافرت هذه الدوافع معًا في إبراز فكرة 
االستيطان وبناء المؤسسات االستيطانية التي تشرف على المشروعات االستيطانية 
التي تدخل في إطار عمليات االستعمار البريطاني، وسنتحدث عن كل دافع من دوافع 

 الصهيوني بإيجاز فيما يلي: المشروع
: يعد هذا الدافع محركًا إيدلوجيًا لالستعمار االستيطاني اليهودي الدافع الديني

في فلسطين باعتبار أن اهلل قد منح اليهود هذه األرض، وعليهم أن يستقروا فيها بغية 
فإنهم تحقيق فريضة دينية، ويعتقد اليهود أن اهلل قد وعدهم بالعودة إلى فلسطين، لذا 

يطلقون عليها اسم "أرض الميعاد"، وورد في التوراة العبارة التالية التي تؤكد ما أشرنا 
الكنعانيون حينئٍذ إليه "واجتاز أبرام في األرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان 

)جمعية الكتاب الرب ألبرام وقال: لنسلك أعطي هذه األرض" في األرض، ظهر 
من هذا المنطلق استند اليهود إلى الوعد اإللهي لهم عندما  (،08م ص0890المقدس 

توجهوا إلى فلسطين لالستقرار والعيش فيها، إذ إن األمر اإللهي بإعمار البالد هو 
أهم األوامر اإللهية، بل إنه يعادل جميع األوامر اإللهية قاطبة )أرشيف دار الجليل 

 (.1م ص0899
أن لهم حقوقًا تاريخية في فلسطين تتمثل في  يستند اليهود إلىالدافع التاريخي: 

قيام مملكتين لهما، فأما األولى فكانت مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم، وأما الثانية 
 (.011م ص 0894فكانت مملكة السامرة وعاصمتها شكيم )ربابعة 
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ولقد دفع هذا الحق التاريخي غالة المتعصبين اليهود إلى المطالبة بأن تكون 
 لكًا لهم دون سواهم، وظهرت هذه المطالبة على لسان أريه نيئور بقوله:األرض م

"إن هذه األرض التي عدنا إليها هي أرض اآلباء....، لقد ساعدنا اهلل في العودة 
 (.1م ص0899إليه ولن نتخلى عنها أبدًا" )أرشيف دار الجليل 

مستعمرات يرتكز المشروع الصهيوني على دعائم تتمثل في الالدافع الديني: 
اليهودية من شأنها أن تخدم أغراضًا لليهود ألنها بمثابة حصون وقالع منعية تسيطر 
على المناطق االستراتيجية وطرق المواصالت. لذا سارع اليهود إلى إقامة المستعمرات 

م، وعلى طول خطوط وقف إطالق النار لعام 0818على طول خطوط الهدنة لعام 
رئيس الكنيست اإلسرائيلي في هذه المستعمرات  م. وقد رأى شلومو هليل0891

 (.11م ص0882"امتدادًا للدولة وخطوطًا دفاعية لها" )معتوق 
ويرررررررى السياسرررررريون اإلسرررررررائيليون أن العالقررررررة قويررررررة بررررررين االسررررررتيطان اليهررررررودي 
واألمرررررن اإلسررررررائيلي، لرررررذا أقيمرررررت المسرررررتعمرات بهررررردف سرررررد ثغررررررات أمنيرررررة وتحصرررررين 

الطررررررررق المؤديرررررررة إلرررررررى القررررررردس. وخطرررررررط لهرررررررا  نقررررررراط ضرررررررعيفة وبخاصرررررررة، تحصرررررررين
لتسررررررتخدم برررررردياًل للوجررررررود العسرررررركري فرررررري المنرررررراطق المنزوعررررررة السررررررالح، وحتررررررى قبررررررل 
قيررررام الكيرررران اإلسرررررائيلي كرررران مررررن أبرررررز أهررررداف االسررررتعمار االسررررتيطاني فرررري نظررررر 

 (.212ص ،م0891بن غورويون هو تعزيز األمن )أورن 
تحيل الحصول على حدود آمنة بدون يرى اإلسرائيليون أنه يسالدافع السياسي: 

وتعهد دايان بإقامة  (،088طة إسرائيل مستقباًل )أورن صاستيطان، إذ إنه يحدد خري
خريطة جديدة )العابد  المزيد من المستعمرات األمامية ألن ذلك يساعد في تكوين

كما أكد دايان البعد السياسي لالستيطان ألنه يعمل على إيجاد  (،28م ص0810
 (.220األمر الواقع السياسية )أورن صحقائق 

طمس المعالم العربية  وتؤمن إسرائيل بأن سياسة فرض األمر الواقع المتمثلة في
المشروع الصهيوني وترسيخ  وتهويد البالد تشكل حجر الزاوية في دعم واإلسالمية،

ن ورأى دايان أن االستيطان هو أحد الوسائل الرئيسة في النضال السياسي م بنيانه،
يجاد حقائق ديموغرافية وجغرافية جديدة، فاالستيطان كفيل  أجل تخطيط حدود آمنة وا 
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قامة المستعمرات  ،بطمس المعالم الحضارية العربية من خالل هدم القرى العربية وا 
 (.10م ص0882عليها )معتوق 

يهدف المشروع الصهيوني الذي يعتمد على االستعمار الدافع االقتصادي: 
البناء  ى استغالل الموارد الطبيعية واالقتصادية في فلسطين بما يدعماالستيطاني إل

مني وبخاصة في ويتداخل الدافع االقتصادي مع الدافع اال االقتصادي لدولة إسرائيل،
وتشكل المستعمرات اليهودية مواقع اقتصادية وأمنية في آن واحد،  المناطق الحدودية،

إلى جانب العمل الدفاعي عن إسرائيل.  إذ إن سكانها يمارسون العمل االقتصادي
وتقوم فرق من شباب الناحال بالعمل في الزراعة والتدرب على حمل السالح طوال 

 فترة إقامتهم في المستعمرات الحدودية.
ويررررررررررتبط الررررررررردافع االقتصرررررررررادي بالررررررررردافع السياسررررررررري أيضرررررررررًا، إذ تسرررررررررهم المررررررررروارد 

، مررررع مررررا يترتررررب علررررى االقتصررررادية فرررري تحقيررررق فررررائض يسررررمح بتصررررديره إلررررى الخررررار 
تجارتهرررررررا  دول األنبيرررررررة. وقرررررررد اسرررررررتغلت إسررررررررائيلذلرررررررك مرررررررن إقامرررررررة عالقرررررررات مرررررررع الررررررر

فتسرررررللت هرررررذه الررررردول لتعررررررض  يرررررر مرررررن الررررردول اآلسررررريوية واإلفريقيرررررةالخارجيرررررة مرررررع كث
دارة المشررررررررررررروعات  مسرررررررررررراعداتها االقتصررررررررررررادية المتمثلررررررررررررة فرررررررررررري تقررررررررررررديم الخبرررررررررررررات وا 

 معها.االقتصادية، بغرض إقامة عالقات دبلوماسية 
 أهدافه

قرررررررام المشرررررررروع الصرررررررهيوني علرررررررى هرررررررامش المشرررررررروعات االسرررررررتعمارية الكبررررررررى 
إزاء المشررررررررق العربررررررري، لرررررررذا كررررررران مرررررررن الطبيعررررررري أن تسرررررررعى المنظمرررررررة الصرررررررهيونية 
العالميرررررة للررررردخول فررررري شرررررراكة مرررررع الررررردول االسرررررتعمارية الكبر رررررى لتسرررررتند إلرررررى دعرررررم 

امرررررة دولرررررة قوميرررررة ها إقتلرررررك الررررردول فررررري سرررررعيها لتحقيرررررق أهررررردافها المعلنرررررة وعلرررررى رأسررررر
وفرررري الوقررررت نفسرررره قامررررت هررررذه الرررردول االسررررتعمارية بمسرررراندة  يهوديررررة فرررري فلسررررطين،

اعررررردة متقدمرررررة لهرررررا الصرررررهيونة فررررري إقامرررررة مشرررررروعها علرررررى أرض فلسرررررطين ليصررررربح ق
وهكرررررررذا التقرررررررت مصرررررررالح الشرررررررريكين، المنظمرررررررة الصرررررررهيونية  فررررررري الررررررروطن العربررررررري،

دة اآلمنرررررة للمشرررررروع المشرررررترك، هرررررذا والررررردول االسرررررتعمارية الكبررررررى، علرررررى بنررررراء القاعررررر
 الستيطانه في فلسطين وذلك لحماية مصالحه في المنطقة العربية.
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وقد أقامت الصهيونية تنفيذًا لمشروعها مؤسسات خاصة بغرض العمل على 
تهويد فلسطين، أي نزع ملكيتها من أيدي أصحابها األصليين، ونقل تلك الملكية إلى 

لمؤسسات الصهيونية التي لقومي اليهودي من أبرز اأيٍد يهودية. كان الصندوق ا
استمالك األراضي وجعلها وقفًا أبديًا على الشعب اليهودي، إذ ال يجوز  عملت على

وقد استعملت  والسماح باستغاللها لغير اليهود، بيعها بعد أبدًا، كما ال يجوز تأجيرها
ع الفالحين الفلسطينيين هذه المؤسسة شتى الوسائل الملتوية البتياع األراضي واقتال

 م تقديم شوفاني(.0890منها )الجعفري 
وكانررررررررت أولررررررررى المشررررررررتريات المهمررررررررة للصررررررررندوق القررررررررومي اليهررررررررودي فرررررررري فترررررررررة 

وأدت صررررفقات الشررررراء  ي سرررربع قرررررى عربيررررة فرررري مررررر  ابررررن عررررامر،االنتررررداب البريطرررران
ف الفالحرررررررين الفلسرررررررطينيين مرررررررن آال لضرررررررخمة التررررررري عقررررررردها الصرررررررندوق إلرررررررى طرررررررردا

قعررررررة ضررررررمن األراضرررررري المبيعررررررة قررررررد اضررررررطر الفلسررررررطينيون فرررررري القرررررررى الواو  قررررررراهم،
لليهرررررررود أو الممنوحرررررررة لهرررررررم إلرررررررى إخرررررررالء قرررررررراهم تحرررررررت ضرررررررغط شرررررررديد مرررررررن سرررررررلطة 
نشرررراء مسررررتعمراتهم عليهررررا. وأشررررارت األرقررررام إلرررررى  االنتررررداب، فقررررام اليهررررود بترررردميرها وا 

م، وكانررررررت 0811أن سرررررتين قريررررررة عربيررررررة انرررررردثرت فرررررري فلسرررررطين حتررررررى أوائررررررل عررررررام 
 موزعة على النحو التالي:

قرى، قضاء كل  9قرى، قضاء عكا  01قرية، قضاء الناصر  21قضاء حيفا 
 ،قرى 1 قرى، قضاء صفد 4يافا وطولكرم قرى، قضاء كل من  1من طبرية وبيسان 

 (.191-119م ص 0891)صالح 
كما أقيمت في الوكالة اليهودية مؤسسات الهجرة واالستيعاب التي كان همها 

اليهود من شتى بقاع العالم إلى فلسطين. كذلك أنشأت الصهيونية مؤسسات تهجير 
إنتاجية واستهالكية، ونقابات عمالية ومهنية، كان غرضها تهويد اقتصاد فلسطين 
ضعاف االقتصاد العربي. غير أن المؤسسة العسكرية  بتقوية االقتصاد اليهودي وا 

الذكر وتنفذ مخططاتها الرامية إلى اليهودية كانت وال تزال تحمي المؤسسات السالفة 
ج وقد أسهمت اآللة  باره على الرحيل إلى خار  فلسطين،تدمير الوجود العربي وا 

وال تزال تشكل حجر األساس في  ،م0819العسكرية اليهودية في إقامة إسرائيل عام 
 بنائها والذود عن مكتسباتها وتنفيذ مخططاتها من خالل اإلرهاب.

 م(8449-8491سياسة اإلسرائيلية ضد الفلسطنيين )التنفيذ العملي لل
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سياسة تقوم على أساس التوسع واالحتالل  ،م0819تمارس إسرائيل منذ عام 
 واالستيطان على حساب المواطنين العرب من خالل اإلجراءات التالية:

وهررررو المبرررردأ الررررذي قامررررت عليرررره دولررررة االحتتتتتال والتوستتتتع بهتتتتد  االستتتتتيطان: 
حررررررالل اليهررررررود مكانرررررره المفهرررررروم اقررررررتالع الشررررررعب الفلسررررررطينإسرررررررائيل، ويعنرررررري أن  ي وا 

، ومرررررن بعررررردها إسررررررائيل، لتحقيرررررق فررررري فلسرررررطين، وقرررررد وضرررررعت المنظمرررررة الصرررررهيونية
هرررررذا المبررررردأ ثرررررالث اسرررررتراتيجيات عامرررررة وعسررررركرية تررررررتبط إحرررررداها بررررراألخرى ارتباطرررررًا 

 وثيقًا، وهي:
 استراتيجية خاصة باالحتالل والتوسع. -0
 رة اليهودية والتهجير الفلسطيني.استراتيجية خاصة بالهج -2

 استراتيجية استيطانية للمناطق المحتلة. -4

ص ، م0881مراحل كما يلي: )سويد  وتم تطبيق هذه االستراتيجيات على
482-484.) 
توسيع رقعة المجتمع اليهودي على األرض الفلسطينية بصورة تدريجية من  -أ

مساحة األراضي التي  خالل زيادة المعدالت السنوية للنمو السكاني، وزيادة
 يمتلكها اليهود، إضافة إلى زيادة عدد المستعمرات اليهودية وتأمين حمايتها.

طريق  تحسين القدرة المالية واالقتصادية للمجتمع اليهودي في فلسطين عن  -ب
 صناديق المعونة اليهودية الخارجية وتشيجع القدرة على اإلنتا  الذاتي.

 ختلف الفئات اليهودية الشرقية والغربية.إيجاد التالحم االجتماعي بين م - 

 تقوية القدرة العسكرية للمجتمع اليهودي. -د

 اتباع استرتيجية المراحل في االحتالل والتوسع والهجرة والتهجير واالستيطان. -هر

لررررررم يكررررررن ممكنررررررًا أن تحقررررررق والعنتتتتتت  واإلرهتتتتتتاب بهتتتتتتد  االقتتتتتتتاع والتتتتتتردع: 
ون اسرررررتخدام د فررررري فلسرررررطين بررررردالصرررررهيونية غاياتهرررررا فررررري إنشررررراء وطرررررن قرررررومي لليهرررررو 

ضرررررررد الشرررررررعب الفلسرررررررطيني المالرررررررك األصرررررررلي لررررررر رض  أسررررررراليب العنرررررررف واألرهررررررراب
ولرررررذا كررررران مبررررردأ "العنرررررف واإلرهررررراب"  لررررروطن بهررررردف اقتالعررررره مرررررن أرضررررره ووطنررررره،وا
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يشررررركل حجرررررر األسررررراس فررررري االسرررررتراتيجة الصرررررهيونية القائمرررررة علرررررى مبررررردأ االحرررررتالل 
رهررررراب بعرررررد قيرررررام إسررررررائيل برررررل اسرررررتمر والتوسرررررع بهررررردف االسرررررتيطان. ولرررررم يتوقرررررف اإل

ات البريررررة مختلفررررة منهررررا الررررردع عررررن طريررررق الغررررار  يمررررارس ضررررد الفلسررررطينين باشرررركال
أو البحريررررررة أو الجويررررررة، ومنهررررررا االغتيررررررال والخطررررررف واالعتقررررررال والسررررررجن القرصرررررررنة 

 البحرية والجوية والنسف والتدمير وغير ذلك.
لبروفسور يسرائيل شاحاك في ويكفي للتدليل على اإلرهاب أن نستمع إلى شهادة ا

م، وذكر فيه ما 0811كتابه بعنوان "عنصرية دولة إسرائيل" الذي طبع بباريس عام 
يلي:"إني أدين كل أشكال اإلرهاب، ليس فقط اإلرهاب الموجه ضد اليهود، بل كذلك 
اإلرهاب الذي يرتكبه اليهود ضد العرب ... لن أعود إلى إرهاب المنظمات اليهودية 

في ظل االنتداب البريطاني، بل أقف عند ذلك الذي حدث منذ وجود دولة  السرية
 إسرائيل".

وباإلضرررررررافة إلرررررررى عمليرررررررات اإلرهررررررراب التررررررري قامرررررررت بهرررررررا العصرررررررابات اليهوديرررررررة 
مثرررررررل مذبحرررررررة ديرررررررر ياسرررررررين ومجرررررررزرة الدوايمرررررررة فرررررررإن  ،م0819أثنررررررراء حررررررررب عرررررررام 

مكررررررن أن وي ة،إسرررررررائيل اسررررررتمرت بعررررررد قيامهررررررا تمررررررارس مثررررررل هررررررذه العمليررررررات البشررررررع
ا نأخرررررررذ علرررررررى سررررررربيل المثرررررررال ال الحصرررررررر عمليرررررررات القترررررررل الجمررررررراعي التررررررري اقترفتهررررررر

هاجمررررررررت القرررررررروات اإلسرررررررررائيلية  ،م00/0/0812 إسررررررررائيل بحررررررررق الفلسررررررررطنيين، ففرررررررري
م أطلقرررررررت القرررررروات اإلسررررررررائيلية 22/1/0814 مرررررردنيين، وفرررررري 1بيررررررت جرررررراال وقتلرررررررت 

أشررررررررررررخاص، وفرررررررررررري  01علررررررررررررى جمهررررررررررررور عربرررررررررررري فرررررررررررري القرررررررررررردس فقتلررررررررررررت  النررررررررررررار
 21أغرررررارت علرررررى مخررررريم البرررررريج لالجئرررررين فررررري قطررررراع غرررررزة فقتلرررررت  ،م29/9/0814

 (.181م ص 0881شخصًا )سويد  92وجرحت  ،شخصاً 
وكانررررت مذبحررررة قبيررررة إحرررردى المررررذابح البررررارزة الترررري خلفررررت أصررررداًء واسررررعة وآثررررارًا 

لقرررررد تعرضرررررت قريرررررة قبيررررررة،  ة علرررررى السررررراحتين األرنيررررررة والعربيرررررة.وردود فعرررررل مختلفررررر
 إلررررى عرررردوان إسرررررائيلي ليلررررة األماميررررة فرررري الضررررفة الغربيررررة، وهرررري مررررن قرررررى الخطرررروط

م، ففررررررررررررري السررررررررررررراعة السرررررررررررررابعة والنصرررررررررررررف مرررررررررررررن مسررررررررررررراء يررررررررررررروم 01-01/01/0814
لتهررررررا تحركرررررت قررررروة عسررررركرية إسرررررررائيلية نحرررررو القريرررررة وطوقتهرررررا وعز  ،م01/01/0814

الهجرررررروم بقصررررررف مرررررردفعي مركررررررز وكثيفرررررري علررررررى  عررررررن سررررررائر القرررررررى العربيررررررة، وبرررررردأ
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ز اسررررتمر حتررررى وصررررول القرررروة الرئيسررررية إلررررى تخرررروم القريررررة، مسرررراكن القريررررة دون تمييرررر
التجاهررررررات وقامررررررت وقررررررد دخلتهررررررا قرررررروات المشرررررراة وهرررررري تطلررررررق النررررررار فرررررري مختلررررررف ا

منررررزاًل ومسررررجد  19لررررى سرررركانها، ونجررررم عررررن هررررذا العرررردوان ترررردمير بتفجيررررر المسرررراكن ع
مرررررن سررررركانها  91القريرررررة ومدرسرررررتها والخرررررزان الرررررذي يغرررررذي القريرررررة بالميررررراه واستشرررررهد 

-112ص 4م 0لجرحررررررري، وأبيررررررردت أسرررررررر كاملرررررررة )الموسررررررروعة الفلسرررررررطينية قعررررررردا ا
114.) 

 8هوجمرررررررررت قريرررررررررة نحرررررررررالين بالضرررررررررفة الغربيرررررررررة وقترررررررررل  ،م29/4/0811وفررررررررري 
أغرررررررررارت قررررررررروة  ،م21/8/0811وفررررررررري  فرررررررررردًا مرررررررررن سررررررررركانها، 08أشرررررررررخاص وجررررررررررح 

أن نفررررذت إسرررررائيلية علررررى منطقررررة العوجرررراء المنزوعررررة السررررالح واسررررتولتت عليهررررا بعررررد 
قصررررررررفت مدينررررررررة غررررررررزة  ،م1/1/0819وفرررررررري  فررررررررراد قبيلررررررررة العزازمررررررررة،مذبحررررررررة فرررررررري أ
م 01/01/0819وفررررررررري  أفرررررررررراد، 014وجررررررررررح  19قترررررررررل مرررررررررن سررررررررركانها بالمدفعيرررررررررة و 

شرررررهيدًا مرررررن أبنائهرررررا المررررردافعين عنهرررررا  11حررررردثت مجرررررزرة قلقيليرررررة التررررري راح ضرررررحيتها 
 2م  0818و)أبرررررررررررررو خوصرررررررررررررة  (180-181ص  4م0)الموسررررررررررررروعة الفلسرررررررررررررطينية ق

 (.89-81ص
بت إسرائيل مجزرة كفر قاسم في اليوم األول من العدوان الثالثي على وقد ارتك

م(، وقتل من أبناء هذه القرية التي تقع في منطقة المثلث 28/01/0819مصر )
إذ  ،م4/00/0819فردًا. وأعقبتها بمجزرة خانيونس في  11 (،م0819)فلسطين 

المدينة بالًء عظيمًا في عربيًا بعد أن أبلت  211تمكنت القوات اإلسرائيلية من قتل 
مقاومة العدوان اإلسرائيلي، وتم قتل معظم هؤالء بعد سقوط المدينة في أيدي اليهود 

(. 201م ص 0881وقيامهم بإطالق النار عشوائيًا على السكان في المنازل )صالح 
ارتكب الجيش اإلسرائيلي مجزرة في رفح وذلك بعد احتالله  ،م02/00/0819وفي 

 مواطنًا. 000شرة، ونجم عنها قتل قطاع غزة مبا
وع فررررررررررري الضرررررررررررفة الغربيرررررررررررة وقرررررررررررد هررررررررررراجم الجررررررررررريش اإلسررررررررررررائيلي بلررررررررررردة السرررررررررررم

بيتررررررررررررررررًا  021م، ونجررررررررررررررررم عررررررررررررررررن الهجرررررررررررررررروم و ترررررررررررررررردمير 04/00/0899 بترررررررررررررررراريخ 
. وقرررررررررد أطلرررررررررق جررررررررريش 11شخصرررررررررًا وجررررررررررح  09ومدرسرررررررررة وعيرررررررررادة طبيرررررررررة، وقترررررررررل 

 مواطنرررررررررررًا فررررررررررري رفرررررررررررح بعرررررررررررد احتاللررررررررررره 24االحرررررررررررتالل اإلسررررررررررررائيلي النرررررررررررار علرررررررررررى 
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يرررررررررام ، وترررررررررركهم مطرررررررررروحين فررررررررري الشرررررررررارع عررررررررردة أم0891المدينرررررررررة فررررررررري حزيرررررررررران 
 (.189ص  0881ثم دفنهم في قبر جماعي )سويد 

لقد خضع المواطنون العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة لالحتالل اإلسرائيلي 
إرهاب م، وعاشوا في سجن كبير يواجهون فيه بصبر وثبات وصمود 0891منذ عام 

وكانت األوضاع تسير من سيٌء إلى أسوأ، إذ لجأت  ه المتنوعة،االحتالل باصناف
سلطة االحتالل إلى تطبيق قانون الطوارئ، األمر الذي جعلها تمعن في اإلرهاب 

وشهد العام الذي سبق االنتفاضلة سلسلة من  سع في عمليات االستيطان والتهويد،وتتو 
 اإلرهابية. االنتفاضات الصغيرة والمتالحقة كانت ردود فعل ألعمال

انطلقت االنتفاضة الكبرى ضد االحتالل اإلسرائيلي، إذ  ،م8/02/0891وفي 
قام المواطنون في قطاع غزة عامة ومخيم جباليا بخاصة بتظاهرات صاخبة أثناء 
تشييع الشهداء األربعة الذين سقطوا بالقرب من حاجز إيرز. وأطلق الجنود النار في 

عشرون بينهم أطفال، وفرض حظر التجول على جباليا استشهد شخصان وجرح ست و 
م، وجامعة الدول 0899المخيم، ومن جباليا تطاير الشرر )منظمة التحرير الفلسطينية 

 م(.01899العربية 
ومرررررررررن اليررررررررروم األول انطلقرررررررررت التظررررررررراهرات العفويرررررررررة فررررررررري مخيمرررررررررات الشررررررررراط  

اني، والبررررريج والنصررررريرات، وعمررررت التظررررراهرات الصررررراخبة القطرررراع كلررررره فرررري اليررررروم الثررررر
فاضرررررة فررررري كمرررررا عمرررررت الضرررررفة الغربيرررررة. ومرررررن األسررررربوع األول ظهررررررت شرررررمولية االنت

هبررررررررت فلسررررررررطين كلهررررررررا تعلررررررررن  ،م20/02/0891وفرررررررري  المخرررررررريم والقريررررررررة والمدينررررررررة،
تأييرررررردها لالنتفاضررررررة الترررررري واجهتهررررررا سررررررلطة االحررررررتالل بررررررالقمع، واتخررررررذت إجررررررراءات 

طرررررررالق النرررررررار، و  الرصررررررراص متنوعرررررررة ترواحرررررررت برررررررين الضررررررررب الجسررررررردي المبررررررررح، وا 
مسررررررررريلة للررررررررردموع، واعتقرررررررررال المطررررررررراطي والبالتسررررررررريكي، وقنابرررررررررل الغررررررررراز، والقنابرررررررررل ال

وقرررردر عرررردد الشررررهداء فرررري األشررررهر العشرررررة األولررررى مررررن عمررررر االنتفاضررررة  المررررواطنين،
شررررررررهيدًا، وقرررررررردرت حرررررررراالت األجهرررررررراض بسرررررررربب استنشرررررررراق الغررررررررازات  191بحرررررررروالي 

ألررررررف  01الي حالررررررة، وقرررررردر إجمررررررالي عرررررردد المصررررررابين بحررررررو  410السررررررامة بحرررررروالي 
-099م ص 0898مصرررررابًا فررررري اليررررروم الواحرررررد )خليرررررل  19مصررررراب أو مرررررا يعرررررادل 

091.) 
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( إلرررررى توزيرررررع شرررررهداء االنتفاضرررررة حسرررررب األولويرررررة والجرررررنس 0ويشرررررير الجررررردول )
              -م8/02/0891والفئررررررررررات العمريررررررررررة ونرررررررررروع اإلصررررررررررابة خررررررررررالل الفترررررررررررة مررررررررررا بررررررررررين 

 م ويمكن أن نستنتج منه ما يلي:40/02/0880
غ عدد األفراد الذين استشهدوا منذ بداية االنتفاضة وحتى نهاية عام بل -0

شهيدة        010و ،(%9898شهيدًا ) 0219شهيدًا منهم  0488حوالي  ،م0880
وقد استشهد  (،0)شكل  وذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة ،(0190%)

ي، منهم أثناء التظاهرات بفعل الرصاص الناري والبالستيكي والمطاط 10%
منهم بفعل  %192منهم بفعل الغازات واالختناق والتسمم، و %911واستشهد 

منهم بفعل الضرب المبرح والتعذيب في السجون  %499الصدم المتعمد، و
 (.2منهم بفعل إصابات غير محددة )شكل  %0191وخارجها، و

جمالي الشهداء خالل الفترة المدروسة أسهم قطاع غزة بأكثر من ثلث إ -2
(، وكان %4991وأسهمت محافظة نابلس بأعلى نسبة شهداء )(، 4491%)

من إجمالي الشهداء، ونصيب لواء جنين  %0191نصيب لواء نابلس 
كما أسهمت محافظة القدس  (،%991(، ونصيب لواء طولكرم )011%)

(، %01ب لواء رام اهلل )ي(، وكان نص%2191بحوالي خمس عدد الشهداء )
(، أما %191(، ونصيب لواء أريحا )%190ونصيب كل من لواء بيت لحم )

 (.%890محافظة الخليل فقد أسهمت بحوالي عشر عدد الشهداء )

عامًا،  21-01من عدد الشهداء في الفئة العمرية  %4191وقع ما نسبته  -4
عامًا، وهذا يعني أن أكثر من  21-20منهم في الفئة العمرية  %0999ووقع 

ويحتل  ،عامًا( 21-01ية الشابة )نصف عدد الشهداء يتركز في الفئة العمر 
نصيب الطفولة المرتبة الثانية بعد نصيب الشباب، إذ بلغت نسبة الشهداء 

من إجمالي الشهداء، وهذا يدل  %0291عامًا  01ممن تقل أعمارهم عن 
على الوعي المرتفع لدى األطفال وشعورهم بالحس الوطني الكبير، كما يدل 

ء على أكثر نسبة ممكنة من جيل المستقبل. على تعمد سلطة االحتالل بالقضا
، %0294عامًا  18-40وبلغت نسبة الشهداء ممن تراوحت أعمارهم بين 
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( %912عامًا ) 41-29يتلوهم في ذلك الشهداء الذين تراوحت أعمارهم بين 
 (.%191عامًا فأكثر  91ثم الشهداء الذين كانت أعمارهم 

وتركز معظم الشهداء  إناثًا، %01شرف الشهادة ذكورًا و ممن نالوا %81كان  -1
عامًا، بينما تركز معظم الشهيدات في  41-01الذكور في الفئة العمرية 
عامًا فأكثر  91عامًا، و 18-40عامًا وما بين  01الفئات العمرية أقل من 

 (.4)شكل 

لقد أسهمت وحدات المستعمرين اإلسرائيليين بدور مهم في اغتيال عدد من  -1
 وهي وحدات سرية خاصة وشرسة.شهداء االنتفاضة، 
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 (2جدول رقم )
 م(0880-0899توزيع جرحي االنتفاضة حسب األلوية خالل الفترة )

القدس  السنة
 وأريحا

قطاع  الخليل طولكرم جنين نابلس بيت لحم رام اهلل
 غزة

 المجموع

 49912 04101 4490 4291 4409 1192 2412 2122 0092 م0899

 40182 09919 2111 2811 2429 1102 0214 0119 191 م0898

 41919 08122 0110 4141 4018 1129 01111 0991 0114 م0881

0880 141 111 428 0411 0119 0201 910 1121 04100 

 001190 19101 1911 01812 01218 09191 1818 9111 4911 المجموع

% 494 191 192 01 999 892 991 1994 011 

م إلى أرقام 0891* مالحظة: أضيفت أرقام الجرحى المتعلقة بشهر كانون أول 
 م.0899

 نستنتج من الجدول ما يلي:
 001190بلغ إجمالي جرحي االنتفاضة عبر سنواتها األربع األولى حوالي  -0

جريحًا، وأسهم قطاع غزة بحوالي نصف عدد جرحى االنتفاضة خالل الفترة 
(، وأسهمت الضفة الغربية بحوالي نصف عددهم أو بزيادة %1994المدروسة )

 (.%1091طفيفة عن القطاع )
احتررررررل لررررررواء نررررررابلس المرتبررررررة األولررررررى فرررررري عرررررردد الجرحررررررى، إذ أسررررررهم بنسرررررربة  -2

قطررررراع، تررررراله فررررري ذلرررررك مرررررن إجمرررررالي الجرحررررري فررررري الضرررررفة الغربيرررررة وال 01%
(، %991لررررررواء الخليررررررل )(، و %999(، ولررررررواء جنررررررين )%892) لررررررواء طررررررولكرم
(، ولررررررواء القرررررردس وأريحررررررا %192(، ولررررررواء بيررررررت لحررررررم )%191)ولررررررواء رام اهلل 

(494%.) 
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يتميز إجمالي عدد الجرحي في الضفة الغربية والقطاع بتذبذب واضح، وقد  -4
حافظ على أرقامه المرتفعة في السنوات الثالث األولى من عمر االنتفاضة، 

 (.1و )شكل  (1إال أنه هبط بصورة ملحوظة في السنة الرابعة. )شكل 

 (3جدول رقم )
 م(*0880-0899توزيع جرحي االنتفاضة حسب مكان اإلقامة للفترة)

 المجموع مخيمات ري  مدن السنة
 49912 04192 00014 02481 م0899
 40182 01910 9812 02218 م0898
 41919 00181 9090 01819 م0881
 04100 4802 4210 9289 م0880
 001190 48002 40121 19822 المجموع

)%( 4898 2999 4494 011 
 .م0899م إلى أرقام 0891* أضيفت أرقام جرحي شهر كانون أول 

 نستنتج من الجدول ما يلي:
أسهمت مخيمات الالجئين الفلسطنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة  -0

 (.%4494بحوالي ثلث إجمالي جرحى االنتفاضة )
لجرحى، إذ أسهمت بحوالي تبوأت المدن المرتبة األولى من حيث عدد ا -2

(. وجاءت في المرتبة %4898خمس إجمالي جرحي االنتفاضة )
 الثانية بعد الريف من حيث عدد الشهداء.

 .(9)شكلة أسهم الريف الفلسطيني بأكثر من ربع إجمالي جرحي االنتفاض
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 (9جدول رقم )
 (*م0880-0899توزيع معتقلي االنتفاضة حسب األلوية خالل الفترة )

القدس  السنة
 وأريحا

قطاع  الخليل طولكرم جنين نابلس بيت لحم رام اهلل
 غزة

 المجموع

 11014 1114 1899 1911 1491 8141 4289 1194 4141 م0899
 29921 1141 4141 1211 4102 1099 2929 2811 0109 م0898
 20141 81111 0140 2191 2211 2019 0249 2119 908 م0881
0880 118 0118 991 0111 0111 0901 910 2191 00119 
 011149 21112 01191 01108 02818 01109 91111 01192 9411 المجموع

% 9 898 199 0991 0294 0192 0194 2492 011 

 م.0899م إلى أرقام 0891* مالحظة: أضيفت أرقام معتقلي شهر كانون أول 

 نستنتج من الجدول ما يلي:
الل السنوات األربع األولى من االنتفاضة حوالي بلغ إجمالي عدد المعتقلين خ -0

معتقاًل، وأسهمت الضفة الغربية بأكثر من ثالثة أرباع معتقلي  011149
(، وأسهم قطاع غزة بأقل من ربع معتقلي االنتفاضة %1999االنتفاضة )

(2492%.) 
تبررررروأت محافظرررررة نرررررابلس المكانرررررة األولرررررى مرررررن حيرررررث عررررردد المعتقلرررررين خرررررالل  -2

مررررررررررررن إجمررررررررررررالي معتقلرررررررررررري  %14أسررررررررررررهمت بمررررررررررررا نسرررررررررررربته االنتفاضررررررررررررة، إذ 
 %2491االنتفاضرررررررة، تلتهرررررررا محافظرررررررة القررررررردس التررررررري أسرررررررهمت بمرررررررا نسررررررربته 

 (.%0194فمحافظة الخيل )

(، تررررراله %0991أسرررررهم لرررررواء نرررررابلس برررررأعلى نسررررربة برررررين معتقلررررري االنتفاضرررررة ) -4
(، ثرررررررررم لرررررررررواء الخليرررررررررل %0294(، فلرررررررررواء جنرررررررررين )%0192لرررررررررواء طرررررررررولكرم )

(، ولرررررررررواء %199م )(، ولرررررررررواء بيرررررررررت لحررررررررر%898 )(، ولرررررررررواء رام اهلل0194%)
 (.1(. )شكل %9)القدس وأريحا 

أسررررهم الريررررف فرررري الضررررفة والقطرررراع بررررأعلى نسرررربة بررررين معتقلرررري االنتفاضررررة، إذ  -4
، تلتهررررا المرررردن الترررري %14بلغررررت نسرررربة المعتقلررررين مررررن أبنرررراء الريررررف حرررروالي 
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مررررررررررن أجمررررررررررالي معتقلرررررررررري االنتفاضررررررررررة، وأسررررررررررهمت  %42أسررررررررررهمت بنسرررررررررربة 
 بع عدد معتقلي االنتفاضة.المخيمات بر 
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نيسررررران التررررري تصررررردر  01وقرررررد أشرررررارت إحررررردى الدراسرررررات المنشرررررورة فررررري مجلرررررة 
عررررررن مركررررررز المعلومررررررات البديلررررررة وتعنررررررى بشررررررؤون المعتقلررررررين، أشررررررارت إلررررررى أن عرررررردد 

 ،)ألرررررررررف( 141بلغرررررررررت  ،م0891م و 0891حررررررررراالت االعتقرررررررررال مرررررررررا برررررررررين عرررررررررامي 
كمررررا بلرررررغ عرررردد حرررراالت االعتقرررررال  ألررررف حالرررررة اعتقررررال سررررنويًا. 21حالررررة أي بمعرررردل 

وبلررررررغ  )ألررررررف( حالررررررة، 011ير الدراسررررررة نفسررررررها منررررررذ بدايررررررة االنتفاضررررررة، حسررررررب تقررررررد
عرررررردد المعتقلررررررين الفلسررررررطنيين فرررررري السررررررجون اإلسرررررررائيلية قبررررررل التوقيررررررع علررررررى اتفرررررراق 

حرررررررت سرررررررجنًا ت 09، معتقرررررررل مررررررروزعين علرررررررى )ألرررررررف( 02إعرررررررالن المبرررررررادئ حررررررروالي 
ز اعتقرررررال خاضرررررعة للسرررررلطات مراكررررر 9 مسرررررؤولية مصرررررلحة السرررررجون العامرررررة، وعلرررررى

وحسرررررب تقررررردير مركرررررز المعلومرررررات الفلسرررررطيني لحقررررروق اإلنسررررران استشرررررهد  العسررررركرية،
فررررررري السرررررررجون والمعرررررررتقالت اإلسررررررررائيلية منرررررررذ بدايرررررررة االحرررررررتالل وحترررررررى نهايرررررررة عرررررررام 

سررررررجين، وذلررررررك بفعررررررل التعررررررذيب وسرررررروء الرعايررررررة الصررررررحية  011م أكثررررررر مررررررن 0881
 (.21م ص20/0/0881)الرأي 

التأكيرررررد علرررررى الررررردور الكبيرررررر الرررررذي يقررررروم بررررره المسرررررتوطنون اليهرررررود فررررري  وينبغررررري
دعرررررررم سرررررررلطة االحرررررررتالل اإلسررررررررائيلي لممارسرررررررة اإلرهررررررراب ضرررررررد المرررررررواطنين العررررررررب. 

فرررري أن نررررذكر دورهررررم فرررري ارتكرررراب مجررررزرة القرررردس الترررري حرررردثت فرررري شررررهر تشرررررين يكو 
مرررررررن الفلسرررررررطنيين الرررررررذين  وراح ضرررررررحيتها أكثرررررررر مرررررررن عشررررررررين قتررررررريالً  ،م0881أول 
قصرررررى إضرررررافة إلرررررى أكثرررررر مرررررن ألرررررف جرررررريح، ولرررررم نوا يررررردافعون عرررررن المسرررررجد األكرررررا
عرررروا عررررن االعتررررداء علررررى حرمررررة المصررررلين فرررري المسرررراجد عنرررردما هرررراجموا الحرررررم يتور 

وقتلرررررروا أكثرررررررر مررررررن ثالثرررررررين  ،هرررررررر0101رمضرررررران  01اإلبراهيمرررررري فررررررري الخليررررررل فررررررري 
 مسلمًا عدا عشرات الجرحي.

الهجررررررة العتتتتترب منهتتتتتا: هجتتتتترة اليهتتتتتود  لتتتتت  فلستتتتتطين وتهجيتتتتتر المتتتتتواطنين 
اليهوديررررررة إلرررررررى فلسرررررررطين هجررررررررة غازيرررررررة تسرررررررتهدف اقرررررررتالع المرررررررواطنين العررررررررب مرررررررن 
حررررررالل مجموعرررررات غيررررررر متجانسرررررة مرررررن مختلررررررف بقررررراع العررررررالم  وطرررررنهم وتشرررررريدهم وا 
مكرررررررانهم، وطمرررررررس هرررررررويتهم الوطنيرررررررة وتبديرررررررد حقررررررروقهم األساسرررررررية والوطنيرررررررة. وفررررررري 

رهررررراب فررررري محاولرررررة منهرررررا اسرررررتخدمت إسررررررائيل أبشرررررع أنرررررواع اإل ،م0819حررررررب عرررررام 
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جبرررررررارهم علرررررررى الرحيرررررررل عرررررررن ديرررررررارهم، وكانرررررررت وراء  للرررررررتخلص مرررررررن الفلسرررررررطينيين وا 
المجرررررازر التررررري ارتكبتهرررررا العصرررررابات اليهوديرررررة بحرررررق سررررركان بعرررررض القررررررى العربيرررررة 

وسعسرررررع وقبيرررررة وكفرررررر قاسرررررم وأبرررررو مثرررررل ديرررررر ياسرررررين والدوايمرررررة وبلرررررد الشررررريخ واللرررررد 
الجررررر  فلسرررررطيني  ،)ألرررررف( 911ونرررررتج عرررررن تلرررررك الحررررررب هجررررررة أكثرررررر مرررررن  شوشرررررة،

وأدت هررررذه الهجرررررة إلررررى  طرررراع غررررزة والرررردول العربيررررة المجرررراورة،إلررررى الضررررفة الغربيررررة وق
حرمررررران الفلسرررررطينيين مرررررن ممارسرررررة حقررررروقهم الوطنيرررررة الثابترررررة وفررررري مقررررردمتها حقهرررررم 

قامة دولتهم المستقلة على تراب وطنهم.  في تقرير مصيرهم وا 
م، لتؤكرررررد هرررررذا 081ة القررررررار رقرررررم لقرررررد جررررراءت قررررررارات األمرررررم المتحررررردة، وبخاصررررر

الحررررررق الطبيعرررررري، ولكررررررن إسرررررررائيل ترررررررفض التسررررررليم بهررررررذا الحررررررق، وتطررررررور رفضررررررها، 
 ،م0819فمررررررررن رفررررررررض لعررررررررودة الررررررررذين هجررررررررروا قسرررررررررًا إلررررررررى ديررررررررارهم فرررررررري فلسررررررررطين 

ويعررررزى  يين فرررري العررررودة إلررررى الضررررفة والقطرررراع،حررررق الفلسررررطن، إلررررى رفررررض )إسرررررائيل(
المررررواطنين العرررررب فرررري إسرررررائيل، وهررررذا  هررررذا الرررررفض إلررررى خشرررريتها مررررن تزايررررد أعررررداد

وفرررري  لررررى أسرررراس النقرررراء اليهررررودي إلسرررررائيل،يتنرررراقض وفلسررررفة الصررررهيونية القائمررررة ع
الوقررررت الررررذي ترررررفض فيرررره إسرررررائيل عررررودة الالجئررررين الفلسررررطنيين فإنهررررا تسررررعى دومررررًا 

القرررررررادمين إليهرررررررا مرررررررن الخرررررررار ، وبخاصرررررررة مرررررررن  دلزيرررررررادة أعرررررررداد المهررررررراجرين اليهرررررررو 
مرررررررررن إجمرررررررررالي عررررررررردد  %01الرررررررررذي أسرررررررررهم بنسررررررررربة  ،ي )سرررررررررابقًا(االتحررررررررراد السررررررررروفييت

 م(.0880المهاجرين اليهود إلى إسرائيل )مركز القدس لإلعالم 
وتجرررررررردر اإلشررررررررارة إلررررررررى أن الهجرررررررررة اليهوديررررررررة اسررررررررهمت فرررررررري تغذيررررررررة إسرررررررررائيل 
وتزويررررررردها برررررررالموارد البشررررررررية، إذ بلرررررررغ مجمررررررروع المهررررررراجرين اليهرررررررود القرررررررادمين إلرررررررى 

ن مهررررررررراجر، أو مرررررررررا مليرررررررررو  2حررررررررروالي  ،م(0882-0819إسررررررررررائيل خرررررررررالل الفتررررررررررة )
 سرائيل.نسبته حوالي خمسي إجمالي سكان إ

رهابهم إلى الضغط عليهم إلجبارهم  وترمي سياسة اضطهاد العرب في إسرائيل وا 
م، إذ اجبروا 0819على الرحيل عن ديارهم مثلما حدث إلخوانهم أثناء حرب عام 

بحوالي ألفي مليون قدرت قيمتها آنذاك  على ترك أمالكهم وأراضيهم وعقاراتهم التي
وقد أخذت إسرائيل تمارس اإلرهاب للضغط على األقلية العربية التي  جنيه استرليني،

إذ قامت باالستيالء على أراضي  ، مباشرة.م0819بقيت في ديارها بعد انتهاء حرب 
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 04لى قرية عربية في الجليل بعد تشريد سكانها منها، كما قامت باالستيالء ع 24
منها وصادرت  قرية عربية في وادي عارة بمنطقة المثلث بعد أن طردت سكانها

م بإجالء نصف بدو النقب عن أراضيه وقامت أيضاً  (،411م ص 0881)صالح 
م 0881ونقلهم إلى منطقة شرقي بئر السبع بحجة وجودهم في منطقة أمنية )ناصر 

 (.0192ص
النقرررررب مرررررن البررررردو بتضرررررييق لقرررررد قامرررررت سياسرررررة إسررررررائيل علرررررى أسررررراس تفريرررررغ 
النفسرررررية علررررريهم لحملهرررررم علرررررى سررررربل العررررريش أمرررررامهم وممارسرررررة اإلرهررررراب والضرررررغوط 

وممررررا يؤكررررد ذلررررك حرررردوث عمليررررة تهجيررررر قسررررري جمرررراعي للبرررردو مررررن ديررررارهم  الرحيررررل،
حرررررررول بئرررررررر السررررررربع مررررررررتين: األولرررررررى منتصرررررررف الخمسرررررررينات عنررررررردما قرررررررام الجررررررريش 

منطقررررة منعزلررررة وفقيرررررة المرررروارد تقررررع اإلسرررررائيلي بتجميررررع أعررررداد كبيرررررة مررررن البرررردو فرررري 
إلرررررى الغررررررب مرررررن البحرررررر الميرررررت ووادي عربرررررة. ويهررررردف مرررررن وراء عرررررزل البررررردو قررررررب 
الحررررردود األردنيرررررة إلرررررى إجبرررررارهم علرررررى الرحيرررررل لقسررررروة الظرررررروف الطبيعيرررررة وصرررررعوبة 
الحيرررراة فرررري المعررررازل الرررروعرة. أمررررا المرررررة الثانيررررة فإنهررررا حرررردثت فرررري أواخررررر السرررربعينات 

الصرررررلح مرررررع مصرررررر، وقرررررد قامرررررت قررررروات االحرررررتالل بطررررررد عررررردد بعرررررد توقيرررررع معاهررررردة 
كبيرررر مرررن البررردو مرررن ديرررارهم وألقرررت بهرررم داخرررل المعرررازل المقامرررة لهرررم فررري الصرررحراء. 
وتررررررم إنشرررررراء مطررررررارات عسرررررركرية بمسرررررراعدة الواليررررررات المتحرررررردة فرررررروق أراضرررررري القبائررررررل 

)ألرررررف( دونرررررم  011العربيرررررة المصرررررادرة مرررررن قبرررررل إسررررررائيل والبالغرررررة مسررررراحتها نحرررررو 
 (.411م ص 0881ح )صال

كذلك أصدرت إسرائيل مجموعة من القوانين العنصرية التي تستهدف التضييق 
على المواطنيين العرب وتشريدهم من ديارهم وقراهم، وأهمها القوانين التالية: )السعدي 

 (.81-84ص 0891
م، ويقضي هذا القانون بمنع شركتي الماء 0818قانون كتساف لعام  -أ

دارة ال هاتف والبريد والمجالس المحلية من تقديم الخدمات ل بنية والكهرباء وا 
التي اضطر أصحابها إلى إقامتها بسبب ي تعتبرها إسرائيل غير قانونية، الت

زيادة عدد السكان في القرى العربية، وسياسة تقليص مسطحات البناء لهذه 
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القرى. وقد تضرر من تطبيق هذا القانون بأثر رجعي حوالي عشرين ألف 
 اطن عربي وستة آالف منزل.مو 

قانون ضريبة التحسينات: يقضي هذا القانون بفرض ضريبة جديدة على   -ب
من قيمة التحسين مقابل تزويدهم بالتكنولوجيا  %11المزارعين العرب قيمتها 

 الزراعية الحديثة، وذلك لحملهم على ترك أراضيهم بسبب ضيق اليد.

ي هذا القانون إلى طرد المواطنين قانون طرد الغرباء من أراضي الدولة: يؤد - 
العرب الذين يستغلون أراضي الدولة منذ فترة االنتداب البريطاني وليست 
لديهم وثائق تثبت ملكيتهم لهذه األراضي، حيث تعتبرهم إسرائيل غرباء عن 

 األرض.

قرررررانون الطررررروارئ: قامرررررت إسررررررائيل بتطبيرررررق قرررررانون الطررررروارئ الرررررذي كررررران قرررررد  -د
علررررى المنرررراطق الترررري يتركررررز فيهررررا  ،م0814عررررام صرررردر فرررري فترررررة االنتررررداب 

ي الجليررررررل والمثلررررررث لعقرررررردين مررررررن الررررررزمن. تررررررالمواطنررررررون العرررررررب فرررررري منطق
ونررررتج عررررن ذلررررك أن تحولررررت كررررل مررررن هرررراتين المنطقتررررين إلررررى سررررجن كبيررررر 

الحرررراكم العسرررركري. يحظررررر الخرررررو  منرررره أو الرررردخول إليرررره إال بتصررررريح مررررن 
أعلنررررررررت  ،م0811 مررررررررن قرررررررروانين الرررررررردفاع لعررررررررام ،(021) وبموجررررررررب المررررررررادة

إسرررررررائيل عرررررررن إغررررررالق المنررررررراطق العربيررررررة فررررررري الجليررررررل والمثلرررررررث والنقرررررررب، 
صرررررررررردرت  ،م0819و  ،م0811وذلررررررررررك ألسررررررررررباب أمنيررررررررررة. وفرررررررررري عررررررررررامي 

نررررداءات مررررن عرررررب قرررررى الجليررررل وهرررري سررررخنين وعرابررررة وديررررر حنررررا وعرررررب 
الحيرررررة للوقررررروف إلرررررى جرررررانبهم السرررررواعد يناشررررردون فيهرررررا أصرررررحاب الضرررررمائر 

إغررررالق المنرررراطق فرررري الجليررررل، وبخاصررررة المنطقررررة لغرررراء مرسرررروم مررررن أجررررل إ
 (.8رقم )

وقررررد تعرررررض الموطنررررون العرررررب فرررري المرررردن العربيررررة المختلطررررة إلررررى كثيررررر مررررن 
الرملررررة، األمررررر الررررذي نررررتج عنررررره مرررردن يافررررا وحيفررررا وعكرررررا واللررررد و  :وهرررري ،المضررررايقات

كانررررت نسرررربتهم  ،م0810نسرررربة المقيمررررين مررررنهم فرررري هررررذه المرررردن، ففرررري عررررام  تنرررراقص
إلررررررى  ،م0819مررررررن إجمررررررالي عرررررررب إسرررررررائيل، وتناقصررررررت فرررررري عررررررام  %02تشرررررركل 

 (.91-01م ص0892فقط. )لوستك  8%
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م(، بررررررل 0819ولرررررم يقتصرررررر تطبيررررررق سياسرررررة التهجيرررررر علررررررى عررررررب فلسرررررطين )
إنرررره تررررم تطبيقهررررا علررررى المررررواطنين العربرررري فرررري الضررررفة الغربيررررة وقطرررراع غررررزة. فخررررالل 

عررررررردد كبيرررررررر مرررررررن أدى اإلرهررررررراب اإلسررررررررائيلي إلرررررررى نرررررررزوح  ،م0891حررررررررب حزيرررررررران 
المررررواطنين العرررررب فرررري الضررررفة والقطرررراع إلررررى األردن وبعررررض الرررردول النفظيررررة، ونررررتج 
عررررن هررررذا التهجيررررر القسررررري ازديرررراد عرررردد الالجئررررين الفلسررررطنيين المسررررجلين فرررري وكالررررة 

مليرررررررون  099إلرررررررى  ،م40/1/0891مليرررررررون الجررررررر  فررررررري  094الغررررررروث الدوليرررررررة مرررررررن 
 (.12م ص0898)كتاب  ،م41/9/0891الج  في 
م، وكان أبرزها 0891رت حركة التهجير القسري بعد انتهاء حرب حزيران واستم

ذا ع إلى مر  الزهور في جنوبي لبنانمواطن من الضفة والقطا 111إبعاد حوالي  . وا 
وبعدها مباشرة فإن معظم حاالت  ،م0891استثنينا حركة النزوح الجماعية أثناء حرب 

 (.9النزوح كانت ذات طابع فردي )شكل 
ة ( تطرررررررور صرررررررافي حركرررررررة الهجررررررررة مرررررررن الضرررررررفة الغربيررررررر1الجررررررردول )ويوضرررررررح 

ح لرررررررم تنقطرررررررع طررررررروال فتررررررررة ن حركرررررررة النرررررررزو وقطررررررراع غرررررررزة، وتشرررررررير األرقرررررررام إلرررررررى أ
إلسررررررررائيلي، وممرررررررا يؤكرررررررد هرررررررذه الحقيقرررررررة أن معظرررررررم األرقرررررررام ذات إشرررررررارة االحرررررررتالل ا

 -0899سررررررررالب. ويتبررررررررين لنررررررررا أنرررررررره هرررررررراجر مررررررررن الضررررررررفة الغربيررررررررة خررررررررالل الفترررررررررة )
)ألررررررف( 9)ألررررررف( نسررررررمة، اي بمتوسررررررط سررررررنوي بلررررررغ حرررررروالي  014ي حرررررروال ،م(0899

)ألررررف( مهرررراجر خررررالل الفترررررة  91مهرررراجر، كمررررا أنرررره هرررراجر مررررن قطرررراع غررررزة حرررروالي 
 )ألف( نسمة. 191نفسها، أي بمتوسط سنوي بلغ حوالي 

وفيمرررررررا يتعلرررررررق برررررررأثر التهجيرررررررر علرررررررى األسررررررررة الفلسرررررررطينية المقيمرررررررة فررررررري األردن 
مررررررن المهجرررررررين الفلسررررررطنيين  %9494ة إلررررررى أن أشررررررارت إحرررررردى الدراسررررررات الميدانيرررررر

ُهجررررروا خررررالل الحررررروب، أمررررا الررررذين هجررررروا بعررررد توقررررف العمليررررات العسرررركرية فبلغرررروا 
(، وأمرررررررررا الرررررررررذين قررررررررررروا الهجررررررررررة بسررررررررربب الضرررررررررائقة االقتصرررررررررادية فبلغرررررررررت 0991%)

 (.11ص 0881)ماضي ويونس  %01نسبتهم 



  

 090 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 092 

 (5جدول رقم )
 م(0899-0899ضفة الغربية وقطاع غزة الفترة )صافي حركة الهجرة من ال

 قطرراع غررزة الضفة الغربية )باأللف نسمة( السنة
 العدد لكل ألف نسمة العدد المطلق العدد لكل ألف نسمة العدد المطلق 

0899 -0199 -2190 -2494 -8191 
0898 +094 +292 -298 -991 
0811 -1 -992 -494 -998 
0810 -291 -1 -291 -994 
0812 -194 -0091 -1 -0194 
0814 +194 +191 -091 -192 
0811 -299 -192 -099 -194 
0811 -0190 -2291 -491 -992 
0819 -0191 -2090 -192 -899 
0811 -0192 -0191 -298 -991 
0819 -891 -0494 -191 -992 
0818 -0299 -0191 -199 -0199 
0891 -0194 -2498 -190 -0092 
0890 -0191 -2091 -194 -0094 
0892 -198 -0191 -490 -991 
0894 -291 -491 -0 -2 
0891 -199 -194 -199 -891 
0891 -1 -990 -298 -191 
0899 -190 -992 -499 -999 

 9194 014 المجموع
 191 990 المتوسط الحسابي

  111م، ص0899المجموعة اإلحصائية اإلسرائيلية. 

ويمكررررررن حصررررررر الهجرررررررة الفلسررررررطينية مررررررن الضررررررفة الغربيررررررة وقطرررررراع غررررررزة بخمسررررررة 
 اتجاهات رئيسة هي:
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(، الرررررررردول العربيررررررررة غيررررررررر %1092(، الرررررررردول العربيررررررررة النفطيررررررررة )%2294األردن )
 ،(%411(، دول أخررررررررررررررى )%992(، أوروبرررررررررررررا )%991(، أمريكرررررررررررررا )%991النفطيررررررررررررة )

وتشررررررير النسررررررب السررررررالفة الررررررذكر إلررررررى أن أكثررررررر مررررررن نصررررررف المهجرررررررين بقليررررررل اتجهرررررروا 
نحررررو الرررردول العربيررررة النفطيررررة للعمررررل فيهررررا وبخاصررررة خررررالل عقررررد السرررربعينات، وأن أكثررررر 
مرررررن خمسرررررهم اتجهررررروا نحرررررو األردن لإلقامرررررة فيررررره وبخاصرررررة مرررررن الضرررررفة الغربيرررررة التررررري 

مررررن األردن حتررررى قرررررار فررررك االرتبرررراط الررررذي صرررردر عررررن الحكومررررة األردنيررررة ظلررررت جررررزءًا 
 م(.0891)أبو شكر 

 (6جدول رقم )
 م )باأللف نسمة(0899تقديرات توزع الفلسطنيين حسب مكان اإلقامة عام 

 العدد مكان اإلقامة
النسبة المئوية 
من إجمالي 

 عرب فلسطين
 العدد مكان اإلقامة

النسبة المئوية 
من عرب 

 نفلسطي

إجمالي عدد 
األقطار العربية  011 924190 الفلسطنين

 2090 94192 النفطية

فلسطين المحتلة 
 999 10091 الكويت 0490 90894 م0819

الضفة الغربية بما 
 491 20098 السعودية 0991 0124 فيها القدس

 199 1898 اإلمارات العربية 891 198 قطاع غزة

 191 4092 قطر 1191 448198 األقطار العربية

األقطار العربية 
 191 2198 العراق 10 414191 المحاذية لفلسطين

 191 2198 ليبيا 2191 091292 األردن

 094 90 باقي األقطار العربية 891 91191 لبنان

الواليات المتحدة  199 28892 سوريا
 291 01491 األمريكية

 194 299 باقي دول العالم 191 2191 مصر
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م 0881ة ملحس، اآلثار االقتصادية لالنتفاضة الشعبية المتواصلة. صامد االقتصادية * المصدر: غاني
 .089ص 92العدد 

يتبرررررررين لنرررررررا مرررررررن الجررررررردول أن عررررررردد الفلسرررررررطنيين فررررررري العرررررررالم قررررررردر فررررررري عرررررررام 
مليررررررون،  291مليررررررون نسررررررمة، يعرررررريش مررررررنهم فرررررري فلسررررررطين  992بحرررررروالي  ،م0899

مليرررررون، أو مرررررا  499مررررنهم مررررن إجمرررررالي الفلسررررطنيين، ويعررررريش  %48أو مررررا نسررررربته 
خرررررار  فلسرررررطين، وهرررررذا يؤكرررررد لنرررررا أن أسرررررلوب التهجيرررررر النررررراجم عرررررن  %90نسررررربته 

مررررن الفلسررررطنيين  %91الحررررروب العربيررررة اإلسرررررائيلية قررررد نجررررح فرررري إبعرررراد أكثررررر مررررن 
عرررررن وطرررررنهم األصرررررلي. والجررررردير بالرررررذكر أن إجمرررررالي عررررردد المهجررررررين الفلسرررررطنيين 

-0891( مهررررراجر خرررررالل الفترررررررة ))ألرررررف 124إلرررررى خرررررار  فلسرررررطين قررررردر بحرررررروالي 
م(، وأن إجمررررالي عرررردد المهررررراجرين اليهررررود خرررررالل الفترررررة نفسرررررها قرررردر بحررررروالي 0898
ألررررررف مهرررررراجر، وهررررررذا يؤكررررررد لنررررررا أن عمليررررررة الهجرررررررة اليهوديررررررة إلررررررى فلسررررررطين  119

جرررراءت لررررتم  الفرررررات النرررراجم عررررن تهجيررررر الفلسررررطنيين خررررار  بالدهررررم، األمررررر الررررذي 
يررررررة إلررررررى تفريررررررغ األرض الفلسررررررطينية مررررررن أصررررررحابها يحقررررررق إلسرررررررائيل أهرررررردافها الرام

حالل المهاجرين اليهود مكانهم )شحادة   (.042م ص0881وا 
وبينما يصل آالف السوفييت إلى إسرائيل، يحرم الفلسطينيون من حق العودة إلى 
وطنهم ولم شملهم مع عائالتهم هناك. وطبقًا لما ذكره وزير الدفاع السابق رابين، فإن 

لف( فلسطيني تقدموا للحصول على لم شمل عائالتهم بين عامي )أ 98من بين 
)ألفًا( منهم فقط على اإلذن بذلك )مركز القدس  04م حصل 0891م و 0891

 (.12م ص0880لإلعالم 
 ،م0819تمررررارس إسررررائيل منررررذ عررررام تتتتدمير القتتتتري العربيتتتتة ونستتتت  المنتتتتازل: 

إلزالرررررررة آثرررررررار سياسرررررررة تررررررردمير القررررررررى العربيرررررررة ونسرررررررف منرررررررازل المرررررررواطنين العررررررررب 
قريرررررررة  112الوجرررررررود الفلسرررررررطيني علرررررررى األرض الفلسرررررررطينية. وتمكنرررررررت مرررررررن إزالرررررررة 

مررررررن سرررررركان  %2892م قرابررررررة 0811وموقعررررررًا فلسررررررطينيًا سرررررركنيًا كرررررران يقطنهررررررا عررررررام 
 %9291بيترررررررًا(. والجررررررردير بالرررررررذكر أن  11299فلسرررررررطين، واشرررررررتملت آنرررررررذاك علرررررررى 

لررررررى أيرررررردي مررررررن مجمرررررروع القرررررررى الترررررري كانررررررت موجررررررود فرررررري فلسررررررطين قررررررد هرررررردمت ع
 إسرائيل.
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 (7جدول رقم )
 المواقع المدمرة حسب األقضية في فلسطين

عدد المواقع التي  القضاء
كانت موجودة في 

 0811عام 

عدد سكانها 
الذين كانوا فيها 

 0811عام 

عدد المواقع التي* 
هدمت بعد عام 

0819 

النسبة المئوية للمواقع 
المدمرة من إجمالي عدد 

 المواقع )%(
 18 18 98111 92 غزة
 89 21 41911 21 يافا

 9094 90 11111 11 الرملة
 1191 09 08291 49 الخليل
 1992 49 21011 19 القدس
 2191 01 9041 92 طولكرم
 0099 9 4211 98 جنين

 0199 1 1111 21 الناصرة
 8491 14 02889 19 بيسان
 9891 41 08241 48 طبرية
 9491 99 41419 18 حيفا
 1194 28 08119 91 عكا
 8194 91 41111 84 صفد

 9291 112 449121 111 المجموع

استثنيت أقضية رام اهلل وأريحا ونابلس من الجدول ألنها لم تقع  42ص  ،م0891* المصدر: صالح ومصطفى 
ن مما حفظ قراها من الهدم. أما اقضية غزة والقدس وبيت لحم وطولكرم وجني ،م0819تحت احتالل إسرائيل عام 

م، فتعرضت قرى ذلك الجزء للهدم، أما الجزء اآلخر 0819فقد وقعت أجزاء منها تحت االحتالل اإلسرائيلي عام 
 الذي أصبح فيما بعد جزءًا من الضفة الغربية أو قطاع غزة فإن قراه سلمت من الهدم.

 ( ما يلي:1نستنج من الجدول )
المدمرة على يد إسرائيل تتفاوت أقضية فلسطين فيما بينها من حيث نسبة القرى 

م، فهناك أقضية ذات نسبة عالية في القرى المدمرة مثل قضاء يافا 0819بعد عام 
من إجمالي قرى  %89الذي تعرض ألعلى نسبة تدمير في القرى العربية التابعة له )

(، وقضاء %8194) (، فقضاء صفد %8491اء بيسان )القضاء(، يتلوه في ذلك قض
(، وقضاء %9094(، وقضاء الرملة )%9491قضاء حيفا )(، ثم %9891طبرية )
 (.%18غزة )
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أمررررا األقضررررية ذات النسرررربة المتوسررررطة فرررري القرررررى المرررردمرة فهرررري أقضررررية القرررردس      
وأمررررررررررررررررا األقضررررررررررررررررية ذات  (،%1191(، والخليررررررررررررررررل )%1194، وعكررررررررررررررررا )(9192%)

(، %2191ضرررررررررية طرررررررررولكرم )النسررررررررربة المنخفضرررررررررة فررررررررري القررررررررررى المررررررررردمرة فهررررررررري أق
(. وقررررررررررد سررررررررررلمت قرررررررررررى أقضررررررررررية رأم اهلل %0099(، وجنررررررررررين )%0199)  الناصرررررررررررة

م. 0819ام وأريحررررررا ونررررررابلس. الترررررردمير ألنهررررررا لررررررم تقررررررع تحررررررت احررررررتالل إسرررررررائيل عرررررر
القرررررردس وبيررررررت لحررررررم وطررررررولكرم وجنررررررين جزئيررررررًا لوقرررررروع وسررررررلمت قرررررررى أقضررررررية غررررررزة و 

م، ووقررررروع أجرررررزاء مرررررن 0819أجرررررزاء مرررررن هرررررذه األقيرررررة تحرررررت احرررررتالل إسررررررائيل عرررررام 
م، ووقررررروع األجرررررزاء الباقيرررررة فررررري 0819حرررررت احرررررتالل إسررررررائيل عرررررام هرررررذه األقضرررررية ت

الضرررررفة الغربيرررررة وقطررررراع غرررررزة. وهنررررراك أربرررررع قررررررى عربيرررررة ترررررم تررررردميرها فررررري أعقررررراب 
م، وهررررري قررررررى النبررررري صرررررموئيل ويرررررالو وعمرررررواس فررررري قضررررراء 0891حررررررب حزيرررررران 

أمرررررا بقيرررررة القررررررى فقرررررد دمررررررت فررررري  وقريرررررة بيرررررت نوبرررررا، فررررري قضررررراء الرملرررررة، القررررردس،
 م.0819عام أعقاب حرب 

وفيما يتعلق بنسف المنازل يمكن القول إن إسرائيل قامت بتطبيق سياسة تدمير 
م، ونتج عن ذلك إزالة 0819القرى العربية التي أخليت من سكانها في أعقاب حرب 

في هذه القرى المدمرة. كما  ،م0819حوالي مئة )الف( بيت كانت موجودة عام 
د احتاللها للضفة الغربية قطاع غزة عام قامت بتطبيق سياسة نسف المنازل بع

وتهدف من وراء هذه السياسة  لمواطنين الذين يقاومون االحتالل،كعقوبة ل ،م0891
ترهيب المواطنين العرب والضغط عليهم لحملهم على الرحيل عن ديارهم من جهة، 
 وللتخلص من أكبر عدد ممكن من المنازل العربية التي تدل على الوجود العربي في
المناطق المحتلة من جهة ثانية. وتم لسلطة االحتالل بهذه الطريقة إزالة آالف 

م(. وفي السنوات األخيرة 0881-0891البيوت العائدة لمواطنين عرب خالل الفترة )
اتبعت سلطة االحتالل أسلوبًا إرهابيًا من نوع خفي يتعلق بالمنازل ويسير جنبًا إلى 

غالقها جنب مع األسلوب األول، ويتمثل  ذلك في إصدار األوامر بإخالء المنازل وا 
 تمهيدًا لالستيالء عليها بحجة أنها غير مسكونة.

ذا أخذنا عام  على سبيل المثال، نجد أن سلطة االحتالل هدمت  ،م0892وا 
منزاًل وسورًا في مناطق مختلفة، زاعمة أن هذا الهدم حدث  41خالل ذلك العام 
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عدم الحصول على رخص البناء. كما قامت بإغالق ألسباب أمنية، وألسباب تعود ل
منزاًل ومحاًل، واستولت على العديد من المنازل مدعية أنها تعود لملكية يهودية.  99

أمرًا وتهديدًا بالهدم أو اإلخالء أو االستيالء على منازل )صالح  298كما أصدرت 
 (.081م ص0891(+ )صالح 414-412ص  ،م0881

تكونت عملية اليهودي واالستياء عل  األرض والماء:  االستعمار االستيطاني
أساسًا من االستيالء على األرض  ،م0819االستعمار االستيطاني اليهودي منذ عام 

قامة المستعمرات اليهودية،وا ويتميز هذا النوع من االستعمار عن غيره من  لماء وا 
لالستقرار عليها،  حيث إنه يهدف إلى تفريغ األرض من أصحابها الشرعيين تمهيداً 
 األمر الذي يزعزع البنيان االقتصادي والثقافي للمواطنيين العرب.

لقد استفادت إسرائيل كثيرًا من أمالك الفلسطنيين الذين طردوا من ديارهم عام 
في إسكان المهاجرين اليهود من  ،م0818م، إذ بدأت في استغاللها منذ عام 0819

وعلى سبيل المثال، نجد أنها أقامت  جهة ثانية،من  جهة، وفي األنشطة االقتصادية
قيمت على مستعمرة أ 411م(، منها 0814-0819مستعمرة يهودية خالل الفترة ) 411

أن ربع المباني المستعملة في  ،م0811وقدر في عام  أراض يمتلكها فلسطينيون،
و  ،م0811وفي أعوام  رب فلسطين الذين طردوا من ديارهم،إسرائيل هي من أمالك ع

راضي، وتقادم الزمن على صدرت قوانين أمالك الغائبين، واستمالك األ ،م0819
وبمقتضى هذه القوانين صودرت أراض عربية تقدر بأكثر من مليون دونم  التوالي،

استغلت في توطين المهاجرين اليهود داخل مئات المستعمرين اليهودية المقامة على 
-098م ص0891(+)صالح 491م ص0881األراضي العربية المصادرة )صالح 

010.) 
والجررررردير بالرررررذكر أن األمررررررالك القرويرررررة العائررررردة ملكيتهررررررا إلرررررى الغرررررائبين العرررررررب 

قريرررررة  411سرررررواء أكررررران هرررررؤالء العررررررب يعيشرررررون خرررررار  إسررررررائيل أو داخلهرررررا شرررررملت 
مليررررررون دونررررررم،  4921عربيررررررة مهجررررررورة وشرررررربه مهجررررررورة وبلغررررررت مسرررررراحاتها جميعررررررًا 

 91باألشرررررررجار المثمررررررررة عررررررردا الحمضررررررريات، و )ألرررررررف( دونرررررررم مغروسرررررررة 211منهرررررررا 
)ألررررررف( دونررررررم مغروسررررررة بأشررررررجار الحمضرررررريات. وتمررررررت مصررررررادرة أمررررررالك وعقررررررارات 



  

 098 

عمرررررارة  219109عربيرررررة داخرررررل المررررردن بحجرررررة غيررررراب أصرررررحابها عنهرررررا نرررررذكر منهرررررا 
 سكنية عربية، 
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 (1جدول رقم )
 مساحات األراضي التي استولت عليها إسرائيل من قرى عربية مختارة

 )باأللف دونم( 0819بعد عام 
المساحة المملوكة  اسم القرية

 0819قبيل عام 
المساحة المملوكة بعد 

 0819عام 
 المساحة المغتصبة

 4 8 02 جت
 0492 199 01 جلجولية
 42 04 11 الطيبة

 2 2 1 كفر بارة
 4 8 02 كفر قاسم

 991 191 01 بقعين
 0291 04 2991 يت جنب

 21 41 11 سخنين
 991 891 09 ير حناد

 0291 9919 09991 قلنسوة
 42 9 11 الطيرة
 08 1 29 عرعرة -عارة

 01 1 22 باقة الغربية
 011 21 021 أم الفحم

 8 1 09 دير األسد، بعنة. نحاف
 41 09 11 يرقا

 94991 00941 81 عرابة
 04 1 21 مجد الكروم

 .018ص 0892لوستك  -* المصدر: 

تمالك ل غراض العامة صودرت ثالثة آالف دونم من وبموجب قانون االس
ة مكشوفة في مشروع المياه أخصب األراضي العربية في سهل البطوف لحفر قنا

ولم تكتف إسرائيل بمصادرة ثالثة آالف دونم من أراضي قرى الشاغور  القطري،
 ودير األسد والبعنة ونحف بالجليل في أوائل الخمسينات، بل إنها قامت بمصادرة
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خرى من أراضي هذه القرى بغرض إقامة مدينة كرمئيل اليهودية خمسة آالف دونم أ
 0211م مساحة 0819عليها. كما صادرت من أراضي مدينة الناصرة العرية عام 

م ص 0892عليها )توما  ،دونم بذريعة المنافع العامة وأقامة الناصرة العليا )يهودية(
009-008.) 

وتها، في إطار مشروع تهويد الجليل الذي تسميه وقد بلغت مصادرة األراضي ذر 
 ،م0819إسرائيل مشروع تطور الجليل، عندما تمت مصادرة ستة آالف دونم عام 

وما تبع ذلك من قمع أسفر  ،م41/4/0819وأدى ذلك إلى تفجير المظاهرات بتاريخ 
 وصار هذا اليوم رمزًا يدعى خاص وجرح العشرات واعتقال المئات،عن قتل ستة أش

 (.091-018م ص0881"يوم األرض" )ناصر 
بدأ االستعمار االستيطاني اليهودي يأخذ أبعادًا أشد خطرًا باحتالل إسرائيل 

وأخذت سلطة االحتالل تعمل  م،0891ة وقطاع غزة في حرب حزيران للضفة الغربي
على مصادرة األراضي العربية باالستناد إلى بعض القوانين الجائرة التي سبق 

وقد استغلت هذه األراضي المصادرة في  م،0819ى فلسطين المحتلة عل تطبيقها
وفي إقامة المزارع التابعة لهذه  ،إقامة المستعمرات االستيطانية اليهودية عليها

المستعمرات. وتشكل األمالك ذات الملكية غير الواضحة مصدرًا رئيسيًا في كل من 
 ، يتلوه في ذلكعلى األراضي يالءالضفة الغربية والقطاع لالعتماد عليه في االست

وقد أصدرت سلطة االحتالل التشريعات المناسبة  أمالك الدولة ثم أمالك الغائبين،
التي تنفذ من خاللها نحو مصادرة األراضي العربية واالستيالء عليها )هاريس 

م 0892(+)دروري 08م ص0891(+)صالح ومصطفى 029م ص0891
-12م ص0891(+)منصور 041-011م ص0892(+)أبو لغد 202-211ص
 (.14-99م ص0882(+)معتوق 292م ص0891(+)نجم 19

كرررران هنرررراك أكثررررر مررررن  ،م0880وقرررد أشررررارت التقررررارير إلررررى أنرررره فرررري نهايرررة عررررام 
مليررررررررون دونررررررررم مررررررررن أراضرررررررري الضررررررررفة الغربيررررررررة مصررررررررادرة مررررررررن قبررررررررل سررررررررلطة  411

مرررررن مسررررراحة الضرررررفة الغربيرررررة،  %91االحرررررتالل اإلسررررررائيلي، أو مرررررا نسررررربته حررررروالي 
مررررررن إجمررررررالي األراضرررررري  %11كل األراضرررررري المصررررررادرة لكونهررررررا أرض ميريررررررة وتشرررررر

مرررررررن األراضررررررري ألسرررررررباب أمنيرررررررة، كمرررررررا تمرررررررت  %21المصرررررررادرة، وتمرررررررت مصرررررررادرة 
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مرررررن  %02األراضررررري لكونهرررررا أمرررررالك غرررررائبين، وتمرررررت مصرررررادرة مرررررن  %02مصرررررادرة 
وهنرررراك نسرررربة ضررررئيلة مررررن األراضرررري الترررري اسررررتولت  األراضرررري بغرررررض المنررررافع العامررررة،

( تمرررررت عرررررن طريرررررق البيرررررع أو الترررررأجير لإلسررررررائيليين )مررررررؤتمر %2سررررررائيل )عليهرررررا إ
 م(.0882األمم المتحدة للتجارة والتنمية/ االنكتاد 

حوالي  ،م0880وبلغ إجمالي األراضي المصادرة في قطاع غزة حتى نهاية ع ام 
من مساحة أراضي القطاع، وتتوزع األراضي  %19دونم، أو ما نسبته  0919411
دونم(، واألغراض العسكرية المتمثلة  849991بين األغراض االستيطانية )المصادرة 

جدونم(، الطرق التي تربط بين المستعمرات  089111في معكسرات الجيش )
 دونم(. 019111دونم( وأغراض التشجير ) 009911)

م لوكالة 04/0/0881لقد أعلن الناطق باسم المستوطنين "اروب دومب" بتاريخ 
حربًا حقيقية من أجل األرض تنشب بيننا وبين العرب، وليس لدينا  فرانس برس "أن

أي نية في التراجع" وأضاف دومب "أن الغاية من هذه األعمال هي تعزيز سيطرتنا 
على األراضي التي منتحتنا إياها الدولة ومنع العرب من أخذها من غسرائيل" )القدس 

 م(.01/0/0881-01اللندنية 
أن اتفاقيرررررررة السرررررررالم التررررررري وقعرررررررت فررررررري أوسرررررررلو برررررررين  وممرررررررا يسرررررررترعي االنتبررررررراه

سررررررائيل لرررررم ترررررؤثر علرررررى عمليرررررة االسرررررتيطان، إذ إنهرررررا لرررررم تتوقرررررف  منظمرررررة التحريرررررر وا 
بعرررررد، برررررل إن االسرررررتيطان يسرررررير جنبرررررًا إلرررررى جنرررررب مرررررع ورقرررررة الزيترررررون. وقرررررد ذكررررررت 

 ،م0881مصررررررادر موثوقررررررة أن سررررررلطة االحررررررتالل وجهررررررت فرررررري أواخررررررر شررررررهر آذار 
ين الفلسررررطنيين القرررراطنين فرررري منطقررررة إبزيررررق شرررررقي قريررررة رابررررا إنررررذارات إلررررى المررررواطن

قضررررراء جنرررررين إلخرررررالء أراضررررريهم التررررري تقرررررع بمحررررراذاة األراضررررري التررررري أغلقتهرررررا تلرررررك 
وقرررررد أعطرررررت للمرررررزارعين مهلرررررة  طوبررررراس ووادي شررررروباش ورابرررررا مرررررؤخرًا، السرررررلطة فررررري

أسرررررررررربوع وهررررررررررددت بطررررررررررردهم بررررررررررالقوة واعتقررررررررررال مررررررررررن يخررررررررررالف األمررررررررررر )الدسررررررررررتور 
 م(.29/4/0881

قررررردر عررررردد المسرررررتعمرات التررررري أقيمرررررت فررررري الضرررررفة الغربيرررررة منرررررذ االحرررررتالل فررررري 
 011مسررررررتعمرة تضررررررم حرررررروالي  202م بحرررررروالي 0881وحتررررررى عررررررام  ،م0891عررررررام 

وقرررردر عررررددها فرررري  )ألررررف( يهررررودي فرررري القرررردس، 011فة إلررررى )ألررررف( يهررررودي، إضررررا
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(+ 8الف( يهرررررودي. )شررررركل )آ 1مسرررررتعمرة تضرررررم حررررروالي  09بحررررروالي قطررررراع غرررررزة 
 .(01)شكل 

 (4جدول رقم )
 م0881توزع المستعمرات في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

عدد  المنطقة
عدد  المنطقة عدد المستعمرات المنطقة المستعمرات

 المستعمرات

 49 الخليل 10 القدس 20 نابلس

 41 األغوار 42 رام اهلل 01 طولكرم

 09 قطاع غزة 04 بيت لجم 09 جنين

مجموع محافظة 
 نابلس

19 

 

مجموع محافظة 
 القدس

مجموع الضفة  99
 والقطاع

241 

تتبوأ محافظة القدس المكانة األولى من حيث عدد المستعمرات الذي وصل إلى 
مستعمرة يهودية أقيمت داخل حدود القدس  22مستعمرة، والمعلوم أن هناك  99

الرامية الشرقية، ويشكل هذا العدد الكبير من المستعمرات دلياًل على سياسة إسرائيل 
( وتأتي محافظة نابلس في المرتبة الثانية من حيث عدد 00إلى تهويد القدس. )شكل 

مستعمرة(،  49( يتلوها محافظة الخليل )02مستعمرة(، )شكل  19المستعمرات )
 مستعمرة(. 09مستعمرة(، ثم قطاع غزة ) 41(، واألغوار )04)شكل 
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تغطي جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة وتتجمع المستعمرات في كتل استيطانية 
(: )صالح 01مكن التمييز بين الكتل االستيطانية التالية )شكل ي، ففي الضفة الغربية 

 (.410م ص0881
ريغان، والغربية، وشفي شومرون، وسليت، وكدوميم، وتيرزا، وألوان موريه، 

فعون، ومعالي وأرنبل، وقرني شومرون شيلو، وحالميش، وبيت غيل، وموعيم، وج
أودميم، وغور األردن، وشمال البحر الميت، وعشيون، وصحراء يهودا، وجبل الخليل 

م 0881(+ )الح 292م ص0891( + )نجم 141م ص0881الغربي، واتير )صالح 
 (.411ص

 وفي قطاع غزة يمكن التمييز بين الكتل االستيطانية التالية:
زاريم )التكتل الجنوبي من مدينة نيسانيت )التكتل الشمالي من مدينة غزة(، نيت

غزة(، غوش قطيف )التكتل الشمالي من مدينة خانيوس(، رفح يام )التكتل الغربي من 
 مدينة رفح(.

وقد اتخذت السلطة اإلسرائيلية في السنوات األخيرة إجراءات الستيعاب األعداد 
ذه اإلجراءات وتقضي ه ين القادمين من االتحاد السوفيتي،الكبيرة من اليهود المهاجر 

بالتوسع في عمليات االستيطان مع التركيز على القدس بصورة خاصة، وذلك في 
عداد  اتجاهات ثالثة هي: إقامة مستعمرات جديدة، وتوسيع المستعمرات القديمة، وا 

 خطط استيطانية جاهزة للتنفيذ بانتظار القرار السياسي والمالي.
ستتريعة باتجتتاهينم ويزيتتد كتتمم منهتتا طتترا 8311الطتترا المقامتتة بتتنك ر متتن 

م متن كتل جانتبم 851مم ويمنع البناء عل  جانبيها عل  مسافة 811عرضها عن 
وتسهيًا لمهمة االستيطان قامت سلطة االحتال بشا الطا المعبدة التي تربط بتين 

وتختدم هتذ  الطترا كبمترر لمزيتد المستعمرات والمدن اإلسرائيليةم ويقتدر طتول هتذ  
وكذلك تسهم في  حكام السيطرة عل  المواقع العربية بتستهيل من مصادرة األراضيم 

حركة القتوات العستكرية اإلسترائيليةم ومتن أهتم الطترا التتي أقيمتت فتي هتذا المجتال 
أريحتتتا متتترورًا  –يمكتتتن اإلشتتتارة  لتتت  الطريتتتا التتتذي يصتتتل نتتتابلس بطريتتتا القتتتدس 

ل الستتتتاح -بمستتتتعمرات األغتتتوارم والطريتتتا التتتذي يصتتتتل الخليلتتتي بطريتتتا القتتتدس
 (.1-6م ص8417الفلسطيني )م ت
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ويقضي مشروع شارون االستيطاني بتقطيع الضفة الغربية إلى شبكة من المربعات 
لشمال الصغيرة بوساطة سبع طرق تمتد من الشرق إلى الغرب، وتتقاطع مع محاور ا

ويعتمد المشروع على الرغبة في إنجاز تهويد  (،42م ص0891والجنوب )منصور 
ن ال بد من إقامة نطاقات قوية بأقصى سرعة ممكنة، ويرى شارون أالضفة الغربية 

من المستعمرات اليهودية في قلب الجبال الفلسطينية بحيث تكون نطاقات مهودة 
وال شك أن الطرق التي تخدم  ،(021-021م ص0882متوازية طوليًا )معتوق 

كات والمزارع المستعمرات تقام فوق أراض مصادرة وتؤدي إلى إلحاق أضرار بالممتل
 العربية.

وباإلضرررررافة إلرررررى مشرررررروع شرررررارون االسرررررتيطاني فرررررإن هنررررراك مشرررررروعات أخررررررى 
عطرررررراء مزيررررررد مررررررن الحمايررررررة تهرررررردف جميعهررررررا إلررررررى تكررررررريس االحررررررتالل اإلسرررررررائيلي و  ا 

ويمكررررررن أن نررررررذكر أهررررررم هررررررذه المشررررررروعات مثررررررل مشررررررروع ألرررررروان الررررررذي  واألمررررررن لرررررره،
ردن مررررن بيسرررران حتررررى يتضررررمن إقامررررة شررررريط مررررن المسررررتعمرات علررررى طررررول غررررور األ

قامررررررة مرررررردن ف إلررررررى إدكررررررم، ومشررررررروع دايرررررران الررررررذي يهرررررر21بعرررررررض البحررررررر الميررررررت و 
فة علرررررررى الطررررررررق االسررررررررتراتيجية، ر يهوديرررررررة فررررررري الضرررررررفة الغربيررررررررة فررررررري أمررررررراكن مشرررررررر

ومشررررررروع غرررررروش إمررررررونيم الررررررذي يهرررررردف إلررررررى إقامررررررة مواقررررررع اسررررررتيطانية علررررررى طررررررول 
ترررررربط السرررررهل  الطررررررق الرئيسرررررة فررررري الضرررررفة الغربيرررررة، وبخاصرررررة علرررررى الطررررررق التررررري

السررررراحلي فررررري الغررررررب بغرررررور األردن فررررري الشررررررق، وعلرررررى طرررررول الطررررررق التررررري ترررررربط 
السرررررهل السررررراحلي فررررري الغررررررب بغرررررور األردن فررررري الشررررررق، ومشرررررروع دروبلرررررس الرررررذي 

مجموعررررررة أو كتلررررررة اسررررررتيطانية يهويررررررة تشرررررركل كررررررل منهررررررا  22يهرررررردف إلررررررى تطرررررروير 
ع التركيررررز علررررى وحرررردة جغرافيررررة متصررررلة، وتترررروزع فرررري كررررل منرررراطق الضررررفة الغربيررررة مرررر

م 0892المرررررررررررردن الرئيسررررررررررررة وعلررررررررررررى تجمعررررررررررررات القرررررررررررررى العربيررررررررررررة الكبيرررررررررررررة )دروري 
م 0881(+)صررررررررررررررررررررررالح 041-011م ص0892+)أبرررررررررررررررررررررو لغررررررررررررررررررررررد  ،(20-211ص
 (.448ص

م إلقامرررررررررررة 0894وقرررررررررررد قامرررررررررررت الوكالرررررررررررة اليهوديرررررررررررة بإعرررررررررررداد مخطرررررررررررط عرررررررررررام 
م، ويهرررررردف هررررررذا المخطررررررط إلررررررى إقامررررررة 21901مسررررررتعمرات اسررررررتيطانية حتررررررى عررررررام 

مليرررررون مسرررررتوطن  094ة جديررررردة فررررري الضرررررفة الغربيرررررة لتررررروطين حررررروةالي مسرررررتعمر 091
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واقترررررررررح مصررررررررممو المشررررررررروع ثالثررررررررة مخططررررررررات إلقامررررررررة ثررررررررالث سالسررررررررل  جديررررررررد،
اسررررررتيطانية فرررررري الضررررررفة الغربيررررررة تترررررروزع المسررررررتعمرات عليهررررررا كمررررررا يلرررررري: )معترررررروق 

 (.041م ص0882
 سلسلة تمتد من بيرزيت في الشمال وحتى بيت لحم في الجنوب. -أ

 ربط بين الخان األحمر وجبال الخليل.سلسلة ت  -ب

 سلسلة تربط بين مدينة رام اهلل وغوش عتسيون. - 

 ،وفيمرررررررا يتعلرررررررق بالممارسرررررررات اإلسررررررررائيلية لالسرررررررتيالء علرررررررى الميررررررراه الفلسرررررررطينية
 ،(189( و )019( و )82يمكررررررررررررن القررررررررررررول إن القرررررررررررررارات الترررررررررررري تحمررررررررررررل أرقررررررررررررام )

 ،م0811م و 0891والصرررررررررادرة عرررررررررن سرررررررررلطة االحرررررررررتالل اإلسررررررررررائيلي فررررررررري عرررررررررامي 
ائيرررررررة فررررررري الضرررررررفة المررررررروارد الم تمرررررررنح صرررررررالحيات واسرررررررعة لليهرررررررود بالسررررررريطرة علرررررررى

ة تتعلررررق علررررى أحكررررام وأنظمرررر وقررررد نصررررت جميررررع تلررررك القرررررارات الغربيررررة وقطرررراع غررررزة،
بالميرررررراه ونقلهررررررا، واسررررررتخراجها واسررررررتهالكها وبيعهررررررا وتوزيعهررررررا ومراقبررررررة اسررررررتخداماتها، 

نشررررررراء التجهيرررررررزا ت المائيرررررررة وحفرررررررر اآلبرررررررار، ومرررررررنح وتحديرررررررد الحصرررررررص وتقنينهرررررررا، وا 
كانرررررررت هرررررررذه الميررررررراه جوفيرررررررة أو  التررررررراخيص وكافرررررررة األمرررررررور المتعلقرررررررة برررررررذلك، سرررررررواء

وبموجرررررررب تلرررررررك القررررررررارات أعطيرررررررت للمسرررررررتوطنين اإلسررررررررائيليين ترررررررراخيص  سرررررررطحية،
لحفررررر آبررررار عميقررررة فرررري منطرررراق قريبررررة مررررن اآلبررررار العربيررررة الضررررحلة ممررررا أدى إلررررى 

لى تضرر المزروعات نظ  رًا لسحب المياه باتجاه اآلبار اإلسرائيلية.نضوبها وا 
ويمكرررررررن تحديرررررررد آثرررررررار السياسرررررررات والممارسرررررررات اإلسررررررررائيلية المتعلقرررررررة بالميررررررراه 

 فيما يلي:
 (.91-94م ص0899( و )صالح 11-41م ص0881)األسكوا 

يقدر مخزون المياه الجوفية الصالحة لالستعمال في الضفة الغربية بحوالي  -أ
من المياه سنويًا،  4م م011المواطنون العرب  في السنة، ويستهلك 4م911
 من إجمالي المياه. %0999أي 

أثرررر عمرررق اآلبرررار التررري حفرتهرررا سرررلطة االحرررتالل فررري الضرررفة والقطررراع علرررى   -ب
منسررررررروب الميررررررراه فررررررري اآلبرررررررار العربيرررررررة، ونجرررررررم عرررررررن ذلرررررررك تقلررررررريص قررررررردرتها 
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ى إلررررررى جفرررررراف األراضرررررري تجيررررررة ونضرررررروب بعررررررض هررررررذه اآلبررررررار، ممررررررا اإلنتا
لتررررري كانرررررت تعتمرررررد علرررررى الرررررري مرررررن الميررررراه المسرررررتخرجة مرررررن تلرررررك الزراعيرررررة ا

 اآلبار.

أدى االستغالل المفرط للمياه الجوفية في قطاع غزة والزيادة الكبيرة في  - 
استعمال المستوطنين اليهود للمياه إلى زيادة الملوحة بسبب تسرب مياه البحر 

في التوازن بين لتحل مكان المياه الجوفية المستنزفة. وقد نجم عن ذلك إخالل 
من اآلبار في قطاع  %11المياه العذبة ولمياه المالحة، إذ أصبحت حوالي 

غزة غير صالحة لالستخدام البشري، ومعظمها غير صالح للري بسبب ارتفاع 
 الملوحة فيها.

م سياسة تقوم على اساس 0891لقد نفذت سلطة االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 
لعرب لمواردهم المائية بحيث يؤدي ذلك التقنين إلى توفير تقنيين استهالك المواطنين ا

أكبر كمية من الفائض المائي في الضفة الغربية يتيح لها المجال لالستفادة منه. 
وتعمل إسرائيل على تحويل القسم األكبر من مياه الضفة الغربية الستهالكها داخل 

الضفة لهذه المياه من إسرائيل من جهة، وعلى استعمال المستعمرات اليهودية في 
 جهة ثانية.

  4م411وتتراوح كمية المياه التي تستغلها إسرائيل من الضفة الغربية ما بين 
التعدي على المياه الجوفية في  ،م0891وحاولت إسرائيل عام  سنويًا، 4م م411و

منطقة بيت لحم من خالل مشروع آبار الفرديس عندما وضعت مخططًا يقوم على 
م مما  0211و  811وربطها بنفق، وحفر بئر يتراوح عمقه ما بين  حفر عدة آبار

يؤدي إلى جفاف كل الينابيع واآلبار العربية. وأمام تصدي مجلس األمن تراجعت 
( و)ابو مايلة والتركماني 04م ص0898إسرائيل مؤقتًا عن تنفيذ المشروع )مظلوم 

 (.219م ص0880
اإلسرائيلية من احتالل ثلثي  تمكنت القواتتغيير معالم القدس وتهويدها 

م، وأصبحت القدس الغربية جزءًا 0819المساحة الكلية لمدينة القدس في حرب عام 
وترتب على ذلك  (،01الشرقية في أيدي العرب )شكل  من إسرائيل، بينما بقيت القدس

 بية، وهدم القرى التابعة للمدينة،فقدان أحياء عربية كاملة، وتهجير سكان القدس الغر 
( والعرب 9192وأصبح التوزع الجغرافي لسكان القدس مقلوبًا، إذ أصبح اليهود أغلبية )
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مستعمرة  02وازداد عدد المستعمرات اليهودية المحيطة بالقدس من  (،%0199أقلية )
قرية فلسطينية من  28وتم تدمير  م،0891مستعمرة عام  91، إلى م0819عام 
 (.929م ص0881ن قرية تابعة لقضاء القدس )فرحا 44أصل 
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لتررررررتمكن إسرررررررائيل مررررررن إحكررررررام قبضررررررتها علررررررى الجررررررزء  ،م0891ثررررررم جرررررراءت حرررررررب 

وفرررري              لقرررردس إليهررررا بعررررد أيررررام مررررن االحررررتالل،أصرررردرت قرررررارًا بضررررم او المتبقرررري مررررن المدينررررة 
أقررررررت الكنيسرررررت مرررررا سرررررمي القرررررانون األساسررررري للقررررردس الموحررررردة الرررررذي  ،م41/1/0891

(. 09دس بشرررررطريها عاصرررررمة موحررررردة إلسررررررائيل )شررررركل نرررررص علرررررى اعتبرررررار مدينرررررة القررررر
وكانررررت إسرررررائيل قررررد شرررررعت منررررذ بدايررررة االحررررتالل تنفيررررذ اإلجررررراءات الراميررررة إلررررى تهويررررد 

 (.142-122م ص0891)الخطيب  :المدينة نذكر منها ما يلي
 تهويد المرافق العامة والخدمات. -أ

 محاولة القضاء على التراث العربي واإلسالمي. -ب

 وهدم المنازل وتهجير السكان. مصادرة األراضي - 

 في القدس الشرقية. دتوطين اليهو  -د

 تنفيذ مشروع القدس الكبرى. -هر

 ، يقضي بمصادرةم01/1/0899وقد أصدر وزير المالية اإلسرائيلي أمرًا بتاريخ 
دونمًا في البلدة  099في منطقة النبي يعقوب شمالي القدس الشرقية، و دونماً  191

(. وتوجد على المساحة المصادرة في 81م ص0890)جريس  القديمة داخل األسوار
دكانًا ومتجرًا وخمسة جوامع وأربع مدارس وتشمل  0119بناية فيها  181البلدة القديمة 

أيضًا سوقًا عربية يدعى سوق الباقورة وشارعًا تجاريًا هو شارع باب السلسلة. ويقع على 
لوكي بما فيها ناؤها إلى العصر الممطول هذا الشارع عد من العمارات التاريخية يعد ب

)آالف( عربي في ثالثة 9وكان يعيش على هذه األرض أكثر من  قصر األمة المشهور،
م مباشرة، وحي السلسلة، وجزء من 0891أحياء هي: حي المغاربة، الذي دمر بعد حرب 

 من مساحة %21من  بحي السريان، وتشكل هذه الدائرة العريضة داخل األسوار ما يقر 
 (.09-01م ص0811المدينة القديمة )الخطيب 

دونمًا  029291استملكت سلطة االحتالل أراضي مساحتها  ،م41/9/0811وفي 
من مقر المندوب، وفي شرفات والنبي  بفي مناطق متعددة من القدس الشرقية بالقر 
راضي ، استملكت أيضًا أم01/4/0891صموئيل والنبي يعقوب وحي شمعا. وفي 

دونم في المنطقة الواقعة شمالي القدس الشرقية بين النبي يعقوب والتلة  1111مساحتها 
تابعة لقرى حزمة وعناتا وشعفاط، وتقدر  رام اهلل، وهي-الفرنسية على طريق القدس

م 0890األبنية السكنية وغيرها من األبنية المقامة على هذه األراضي بالمئات )جريس 
 (.89ص
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من أراضي  ،م(0891-0899ت خالل الفترة )وهكذا نجد أن إسرائيل صادر 
، وهذه المساحات دونمًا بحجة المصلحة العامة 249811القدس الشرقية ما مساحته 

وكانت الغاية من وراء  م،0819احة القدس قبل تقسيمها عام لى مسالمصادرة تزيد ع
كما  ،ة عليها فور انتزاعها من أصحابهاذلك المشروع إقامة األحياء السكنية اليهودي

عربي من السكان  4111عربي كانوا يسكنون الحي اليهودي و 9111قامت بطرد 
 ة والمغاربة.ر الباشو ا يقيمون في أحياء باب السلسلة و الذين كانو 

دأبت إسرائيل على إنجاز مخطط يهدف إلى تركيز أكبر عدد ممكن من اليهود 
وفي الوقت نفسه  ،يدة وبخاصة في القسم الشرقي منهاداخل الحدود البلدية الجد

اني مارست إجراءات قاسية ضد العرب بهدف تقليص إمكانيات النمو العددي والعمر 
لصالح الوجود اليهودي في رض األمر الواقع أمامهم، مستغلة عنصر الوقت لف

 وسار المخطط اإلسرائيلي في خطين متوازيين هما: المدينة،

ل تحديد حجم رخص ويتم ذلك خال تضييا الخناا عل  السكان العرب: -8
ع اإلسكان وعلى سبيل المثال منعت إسرائيل تنفيذ عدد من مشاري ء وأماكنها،البنا

لمين في منطقة قلنديا قبل وقفت البناء في مشروع إسكان المعالعربية الذاتية، حيث أ
كما عرقلت منذ عشر سنوات مشروع إسكان بادرت إليه دائرة األوقاف في  إتمامه،

 وز.منطقة وادي الج

 ،م0891وال تتورع إسرائيل عن اتخاذ أقسي العقوبات بحق المخالفين، ففي عام 
منزاًل غير مرخص في القدس، وفرضت غرامات مالية  91قامت بلدية القدس بهدم 

م، 0891مليون شيكل عام  291على البيوت التي بنيت بدون ترخيص والتي بلغت 
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يص وفرضت عليهم عقوبات بالسجن وتمت محاكمة عدد من المخالفين لقوانين الترخ
 (.19-14م ص0891الفعلي )ابو عرفة 

يمكرررررن مقارنرررررة وضرررررع عمليرررررة البنررررراء عنرررررد العررررررب  ،وفررررري ضررررروء هرررررذه السياسرررررة
فقررررررط  2)ألررررررف( م 14واليهررررررود مررررررن سرررررركان القرررررردس، إذ تررررررم السررررررماح للعرررررررب ببنرررررراء 
مررررررن  2ف( م)ألرررررر 481خررررررالل األعرررررروام األخيرررررررة، فرررررري الوقررررررت الررررررذي تررررررم فيرررررره بنرررررراء 

أي كررررررران متوسررررررط نصرررررريب الفررررررررد العربرررررري مررررررن البنررررررراء  السرررررركنية لليهررررررود، الوحرررررردات
 2م094فقررررررط سررررررنويًا، وكرررررران متوسررررررط نصرررررريب الفرررررررد اليهررررررودي مررررررن البنرررررراء  2م191

م 0881ة الشررررررررؤون الفلسررررررررطينية سررررررررنويًا مررررررررن مجمرررررررروع البنرررررررراء فرررررررري المدينررررررررة )دائررررررررر 
-0891والجرررررردير بالررررررذكر أن مررررررا بنرررررري للوسررررررط العربرررررري خررررررالل الفترررررررة ) (،8-1ص

مررررررن احتياجررررررات السرررررركان  %1آالف وحرررررردة سرررررركنية فقررررررط تشرررررركل  1بلررررررغ  ،م(0891
 العرب.

وهو مخطط مبرمج يتم تنفيذه على توطين اليهود في القدس الشرقية:  -2
 مراحل باالستفادة مما يلي:

 وجود الحي اليهودي الفارت نسبيًا من السكان داخل البلدة القديمة. -أ

هداسا تحت السيطرة اإلسرائيلية على  وجود مباني الجامعة العبرية ومستشف ى -ب
 جبل سكوبس في القدس الشرقية.

وجود مواقع لمستعمرات يهودية قديمة في منطقي بيت حنينا )مستعمرة النبي  - 
 يعقوب( وقلنديا )مستعمرة عطروت(.

 وجود منطقة محايدة تابعة ل مم المتحدة على جبل المكبر في جنوبي المدينة. -د
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ملية االستيطان اليهودي في القدس الشرقية فإن من المناسب أن وتسهياًل لتتبع ع
 يتم تقسيمها إلى مراحل زمنية على النحو التالي:

م: تمررررررررررت مصررررررررررادرة ثلررررررررررث مسرررررررررراحة أراضرررررررررري 0811-0899الفترررررررررررة  -أ
القررررررردس الشررررررررقية خرررررررالل هرررررررذه الفتررررررررة، وأقيمرررررررت أحيررررررراء يهوديرررررررة مثرررررررل 
أحيررررررررررراء جبرررررررررررل المشرررررررررررارف )سررررررررررركوبس( ورامررررررررررروت والتلرررررررررررة الفرنسرررررررررررية 

وتشررررررركل  ئرررررررة وسرررررررنهدريا الموسرررررررعة،يبفعرررررررات وهمفترررررررار ومعرررررررالوت دفوج
هررررررذه األحيرررررراء حلقررررررات فرررررري سلسررررررلة مررررررن التجمررررررع الحضررررررري اليهررررررودي 

يرررررث الجرررررامع العبريرررررة الرررررذي يصرررررل القررررردس الغربيرررررة بجبرررررل المشرررررارف ح
وقرررررد بلرررررغ إجمرررررالي الوحررررردات السررررركنية التررررري بنيرررررت  ومستشرررررفى هداسرررررا،

 وحدة سكنية. 1111حوالي  ،م0891في هذه األحياء حتى عام 

أربعة أحياء يهودية  إقامة م: تم خالل هذه الفترة0891-0810الفترة  -ب
جديدة في ضواحي القدس الشرقية هي: جيلو في الجنوب الغربي 
وتلبيوت الشرقية في الجنوب الشرقي، وراموت في الشمال الغربي، 
والنبي يعقوب في الشمال الشرقي. وقد بلغ إجمالي الوحدات السكنية 

 م.0891)ألف( وحدة سكنية حتى عام  21بنيت في هذه األحياء التي 

م: تميزت هذه الفترة ببناء مدن في ضواحي 0881-0890الفترة  - 
القدس الشرقية داخل حدود الضفة الغربية، إضافة إلى إقامة اتصال 
عضوي بين هذه المدن اليهودية واألحياء اليهودية في القدس. وهذه 

م( في الشرق، وجفعات زئيف في 0818المدن هي: معالي أدوميم )
الشمال، وأفرات في الجنوب. أما مبسرت تسيون، وهي مدينة رابعة في 
الغرب، فقد أقيمت على أراضي قرية قالونيا العربية التي ال تدخل في 
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وباإلضافة إلى آالف الوحدات السكنية التي تم  أراضي الضفة الغربية،
آالف وحدة  9لية تخطط إلقامة تشييدها فإن وزارة اإلسكان اإلسرائي

 سكنية جديدة في القدس والضفة الغربية.

 ،م0891منذ احتاللها القدس الشرقية عام  توالجدير ذكره أن إسرائيل خطط
كم من 41إلقامة منطقة القدس الشرقية المتروبولتيانية في دائرة يبلغ نصف قطرها 

عمرات واألحياء والمدن وتهدف من وراء ذلك إقامة المست ،مركز القدس الشرقية
اليهودية ضمن أراضي الضفة الغربية تمهيدًا لضمها للقدس الموحدة الحقًا، ولكي 
تكون حاجزًا يمنع أي تواصل بشري للعرب في المدن القرى العربية المحيطة بالقدس 
الشرقية من الشمال والشرق والجنوب، وبالتالي تغييب منطقة نواة فلسطينية قوية في 

غربية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية، أو على األقل عدم جعل القدس الضفة ال
 (.01الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية )شكل 
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 (81جدول رقم )
 حي اليهودية في القدس الشرقيةتطور عدد سكان األحياء والضوا

 م(0884-0894للفترة )
 عدد المستعمرين اليهود اسم الحي أو المستعمرة

 م0884 م0880 م0894 
 2411 2411 2111 القدس القديمة

تجمع أشكول، وسنهدريا، ومعالوت دفنا، 
 وفعات همفتار

01211 09011 09011 

 41211 41411 00911 رامات الون
 94111 21411 04111 تجمع نفي يعقوب، وبسجات زئيف

تجمع جبل المشارف، والتلة الفرنسية، 
 وتسيميوت هبيراه

8111 8011 8111 

 01111 01111 8111 تل بيوت الشرقية
 40111 28111 01911 جيلو

 012911 042111 18111 المجموع
 %1191 %1191 %11 )%( للسكان اليهود في القدس الشرقية

 .10م ص0881* المصدر النخال: 

ومما يسترعي االنتباه ذلك التزايد السريع في عدد المستعمرين اليهود للقدس 
وتؤكد مجريات  التسعينات، ات العشر األخيرة، وبخاصة منذ أوائلالشرقية خالل السنو 

األحداث اليومية أن إسرائيل تواصل تنفيذ مخططات التفريغ والتهويد للقدس الشرقية، 
وأن عملية التهويد بلغت في هذه األيام ذروة جديدة باتت تهدد الهوية العربية 

ل بال توقف على إقامة مشروع القدس وتعمل إسرائي إلسالمية للمدينة تهديدًا خطيرًا،ا
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الكبرى وتجسيده، ذلك المشروع الذي يلتهم مساحات واسعة من أراضي الضفة 
الغربية، كما تسعى ألن تكرس واقع القدس المهّودة حتى قبل أن تبدأ المفاوضات 

 المبرمجة والمتفق عليها حول الحل الدائم.
طة طرق أقيمت اسدس الغربية بو قدس الشرقية مع القوتربط الضواحي اليهودية لل

خصيصًا لهذه الغاية. وقد روعي في هذه الشوارع أن تربط بين كل حي وآخر من 
جهة، وأن تربط بين األحياء والمحطة المركزية للمواصالت في القدس الغربية من 

معاليه –جهة ثانية، على أن تتجنب المرور باألحياء العربية، أما طريق التلة الفرنسية 
أريحا القديم فقد بني لتجنب المرور باألحياء  -يم المتصل مع طريق القدسأدوم

–والقرى العربية مثل رأس العمود والعيزرية وأبو ديس. وأما طريق التلة الفنرسية 
نه روعي في بنائه تجنب المرور من مناطق عربية مثل شعفاط وبيت بسجات زئيف فإ

 حنينا.
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 (88جدول رقم )
 عرب واليهود في القدس الشرقية وضواحيها للفترةتطور عدد السكان ال

 م2101م( وتوقعه عام 0891-0884)
مجموع العرب  عدد اليهود عدد الموطنين العرب السنة

 واليهود
 )%( لليهود )%( للعرب

 صفر 011 91111 --- 91111 م0891

 11 91 081111 19111 008111 م0894

 1991 1092 210111 042111 048111 م0881

 1191 1899 414111 012911 011911 م0884

 1299 1191 491111 211111 091111 م2101

 .18م ص0881* المصدر: النخال 

م 0819لواقعة ما بين حربي كانت القدس الشرقية خالية من اليهود خالل الفترة ا
م إلى انقسام المدينة المقدسة إلى قسمين أحدهما 0819إذ أدت حرب عام  م،0891و

قدر عدد سكان القدس  ،م0890لشرقية والثاني القدس الغربية. وفي عام القدس ا
)ألف( مواطن، وقدر عدد سكان القدس الغربية من 91الشرقية من العرب بحوالي 

 )ألف( يهودي. 091اليهود بحوالي 
مواطن في القدس  ،)ألف( 91وقد تناقص عدد المواطنين العرب إلى حوالي 

أعقاب حرب ، إذ غادرها آالف المواطنين العرب في م0891الشرقية وضواحيها عام 
كما أن سحب بطاقة الهوية المقدسية من المغتربين أدى إلى تناقض عدد  م،0891

الضم إلى ما المواطنين العرب، وكذلك استثنيت بعض ضواحي القدس الشرقية من 
ير إضافة إلى ذلك قامت سلطة االحتالل اإلسرائيلي بتهج يسمى بالقدس الموحدة،

آالف المقدسيين من البلدة إلى أماكن أخرى، واألمر الذي أدى إلى تناقص نسبة 
 ،م01894من إجمالي سكان القدس الشرقية في عام  %91المواطنين العرب من 
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م ومن 0884)ألف( مواطن عام  011م إلى أكثر من 0884في عام  %1899إلى 
بسبب عامل  ،م2101 )ألف( مواطن في عام 091المتوقع أن يزداد عددهم إلى 

 (.09)شكل %1191الزيادة الطبيعية، ولكن سوف تتناقض نسبتهم إلى 
وهذا يقلق  ،باأللف 49إن معدل الزيادة الطبيعية للمواطنين العرب يبلغ حوالي 

مستعمرين جدد مقابل كل  4إسرائيل والمخططين اليهود الذين يعملون على جلب 
اإلسرائيلية تعتزم حرمان كل مواطن من القدس مولود عربي. لذا فإن وزارة الداخلية 

العربية من هويته المقدسية في حالة عدم تمكنه من إثبات إقامته في القدس خالل 
 91ويذكر أن حوالي  ك المدة،ل، ودفع ضرائب منتظمة خالل تسبع سنوات متتالية

 )ألف( مواطن مقدسي يعادلون أكثر من نصف سكان المدينة يقطنون بيوتًا خار 
حدود تنظيم المدينة البلدي إلى الشمال والشرق والجنوب بسبب مصادرة إسرائيل 

ية تصاريح بناء للمواطنين العرب أل راضي الصالحة للبناء، وكذلك رفضها إعطاء 
ضمن حدود بلدية القدس، إضافة إلى حرمان إسرائيل أهل القدس القاطنين في الخار  

 قوقهم في المدينة.ويحملون هويات المدينة المقدسة من ح
 (2كم024( حيًا داخل القدس الموحدة )29والجدير ذكره أن اليهود يقيمون في )

( أحياء فقط داخل القدس الشرقية، علمًا أن بعض 9بينما يقيم المواطنون العربي في )
واحي العربية استثنيت من الضم إلى القدس الموحدة مثل الرام والعيزرية ضاألحياء وال
 .البريد وبير نباال ورأس العمودوأبو ديس و 
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وهكذا نجد أن إسرائيل قامت بتقسم األحياء والضواحي العربية في  ناتا.وزعيم وع
القدس الشرقية إلى قسمين: أحدهما يتبع القدس الموحدة، والثاني يتبع الضفة الغربية 

التابعة التي تسيطر عليها اإلدارة المدنية، وأصبح من المتعذر على موطني الضواحي 
للضفة الغربية من دخول القدس الشرقية إال بتصريح وألسباب معينة، وقد أدى هذا 

الشرقية من حيث تلقي القها وعزلها عن القدس غإلى إ ،م0884الفصل في عام 
كن أن نأخذ بيت صفافا مثااًل على مستقبل األحياء والضواحي في الخدمات. ويم

حاطتها بالمستعمرات وتعرضت  القدس، إذ تم تقطيع القرية إلى أجزاء مبعثرة وا 
بيت حنينا وشعفاط إلى التميزق والتطويق بالمستعمرات من الشرق ومن  اضاحيت
 الغرب.

لقد انطلقت عملية االستيطان اليهودي في القدس الشرقية لتشكل حلقات موازيه 
ائيلية حي اإلسر الحلقات األحياء والضواحي الفلسطينية فيها. كان أهم دور لعبته الضو 

 في القدس الشرقية ما يلي:
 منع تقدم تطور الضواحي العربية. -أ

 الفصل بين الضواحي العربية والحيلولة دون إقامة اتصال عضوي بينها.  -ب

 اه أراضي الضفة الغربية.جدفع الضواحي العربية إلى النمو والتوسع بات - 

س يهودية ضمن القد ملء الضواحي اليهودية بالمستعمرين إليجاد أغلبية -د
 الشرقية.

وأهم ما يميز الضواحي اليهودية في القدس الشرقية خالفًا للغربية هو أنها تضم 
د فيها جخليطًا من مجموعات عرقية يهودية من أجناس مختلفة ومذاهب متنوعة، إذ ن

انب المغاربة، والمتدنيين يعيشون إلى جانب العلمانيين، والفقراء جاألكراد يعيشون إلى 
األغنياء. وتتوافر في الضواحي اليهودية مجميع الخدمات مثل  يعيشون إلى جانب

فروع البنوك والعيادات الطبية ومراكز األمومة والطفولة ورياض األطفال وغير ذلك 
 (.19-11م ص0881)النخال 

ولرررررم تقتصرررررر إسررررررائيل علرررررى عمليرررررة توحيرررررد القررررردس وجعلهرررررا عاصرررررمة لهرررررا، برررررل 
قعرررررة القررررردس مرررررن خرررررالل نظرررررام قرررررررت توسررررريع ر  ،إنهرررررا ذهبرررررت إلرررررى أبعرررررد مرررررن ذلرررررك
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المشرررررررروع الصرررررررهيوني لمنطقرررررررة المركرررررررز، وهرررررررو أول مشرررررررروع متكامرررررررل يعلرررررررن عنررررررره 
وقررررررد تضررررررمن  ،0/92تنظيمرررررري اإلقليمرررررري الجزئرررررري رقررررررم رسررررررميًا، وسررررررمي بالمشررررررروع ال

المشررررررروع ثمانيررررررة فصررررررول وسررررررت خرررررررائط، واعتبرررررررت القرررررردس فيرررررره مركررررررز فلسررررررطين 
المشرررررروع الرررررذي وافرررررق وقرررررد نرررررص  مرررررن مسررررراحة الضرررررفة الغربيرررررة، %41يغطررررريالرررررذي 

تمترررررررد مرررررررن الخررررررران  ،الكنيسرررررررت عليررررررره أخيررررررررًا علرررررررى أن القررررررردس الكبررررررررى )الموسرررررررعة(
األحمررررر شرررررقًا إلررررى مسررررتعمرة بيررررت شررررميش )قرررررب اللطرررررون( غربررررًا، ومررررن بيررررت إيررررل 

 )قرية بيتين( شمال البيرة شمااًل إلى مستعمرة قريات أربع قرب الخليل جنوبًا.
دونمًا من  19810مساحة معمورة تبلغ  والجدير ذكره أن هذا المشروع يغطي

( مركزًا حضريًا وريفيًا، أو ما 99المراكز العمرانية العربية في الضفة الغربية وعددها )
من مساحة المشروع. كما أنه يغطي أيضًا مناطق اإلسكان اليهودية  %04نسبته 

بلغ وت من مساحة المشروع، %01دونما، أو ما نسبته  19999لتي تبلغ مساحتها ا
، %991دونمًا، أو ما نسبته  29921ة داخل منطقة المشروع ملعامساحة الحدائق ا

دونمًا، أو  09411وال يسمح بالبناء فيها، إضافة إلى مساحة الطرق والمطار البالغة 
ما نسبته  أو 294111. أما األراضي الزراعية فإن مساحتها تبلغ %1ما نسبته 

مشروع أن يصل عدد المواطنين العرب داخل وتوقع ال من مساحة المشروع، 1891%
مستعمرين اليهود م، وأن يصل عدد ال2112نسمة في عام  101902منطقته حوالي 

م 0880أي أكثر من ضعف عدد المواطنيين العرب )صالح  نسمة 808289إلى 
 (.08(. )شكل 411ص

 ستقوم وزارة اإلسكان ،م0881وحسب الخطط اإلسرائيلية المنوي تنفيذها عام 
)ألف( وحدة  41تشتمل على  القدس والتطوير اإلسرائيلي ببناء أحياء سكنية جديدة في

م(، وهذا 24/0/0881سكنية، كما ستقوم بتوسيع األحياء القائمة )جريدة الدستور 
ن دل على شيء فإ المشروع تؤكده نما يدل على أن عملية التهويد مصادر موثوقة، وا 

ي هذه المرحلة االنتقالة التي فرة ومتسارعة وبخاصة الديمغرافي والعمراني للقدس مستم
 تسبق إيجاد حل نهائي لقضية القدس.
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سررربق االعتتتتداء علتتت  المقدستتتات اإلستتتامية والمستتتيحية ومحاولتتتة تهويتتتدها: 

، بترررردمير مئرررررات م0819أن أشرررررنا إلررررى أن إسرررررائيل قامررررت فرررري أعقرررراب حرررررب عررررام 
زالتهرررررا مرررررن الوجرررررود، ولرررررم تسرررررلم اا لمقدسرررررات اإلسرررررالمية والمسررررريحية لقررررررى العربيرررررة وا 

 411م، تررررردمير أكثرررررر مرررررن 0819مرررررن هرررررذا اإلفسررررراد فررررري األرض، إذ ترررررم منرررررذ عرررررام 
 (.4-0مسجدًا وكنيسة )مكتب فلسطين العربي ص
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وقد اضطر  ن الذين يعيشون في فلسطين مرتدين،وال يزال اليهود يعتبرون المسيحيي
نية سرًا وخوفًا من أن يوصموا بعض الكاثوليكيين مثاًل إلى ممارسة شعائرهم الدي

عائلة من األزوا  المختلطين إلى الهجرة من إسرائيل هربًا  0111بالخيانة، واضطرت 
من االضطهاد، ذلك ألن أبناء الزوا  المختلط بين اليهود والمسيحيين كانوا موضع 

( و)مجلة نداء العودة آذار 24-20احتقار وطرد )مصلحة االستعالمات المصرية ص
 (.41م ص0890

فأما عن االعتداء على حرية المقدسات اإلسالمية فيمكن أن نذكر منها: )األمانة 
 (.40ص 2العامة للجامعة العربية، تقرير رقم 

حول اليهود مسجد نبي اهلل داود القائم على جبل صهيون وكذلك جزءًا  -أ
إلى  ،رام اهلل(-من مسد النبي صموئيل في منطقة بير نباال )القدس

دي في القدس، أما الجزء اآلخر منه فتم تحويله إلى مركز كنيس يهو 
 سياحي.

نسرررررف اليهرررررود عرررررددًا كبيررررررًا مرررررن المسررررراجد فررررري القررررررى العربيرررررة داخرررررل  -ب
إسرررررررائيل منهررررررا مسرررررراجد قرررررررى البرررررررودة والغابسررررررية والكررررررابري وكويكررررررات 

م، 0891ونسررررفوا مسررررجد البررررراق فرررري القرررردس عررررام  ،م0819بعررررد عررررام 
االعترررررداء عليررررره غيرررررر مررررررة، وقررررراموا وحررررراولوا حررررررق المسرررررجد األقصرررررى و 

بتقسرررررررريم الحرررررررررم اإلبراهيمرررررررري فرررررررري الخليررررررررل بررررررررين المررررررررواطنيين العرررررررررب 
 والمستعمرين اليهود.

أغلقت إسرائيل عددًا من المساجد في المدن والقرى العربية، ومنعوا  - 
ثناء االنتفاضة ة شعارئهم الدينية فيها، وبخاصة أالمسلمين من ممارس

مسجد المالحة قرب القدس ويتخذونه مسكنًا واحتل المستعمرون اليهود 
 لهم حتى اآلن.

حاول اليهود هدم جامع حسن بك في يافا بغرض تحويله إلى سوق  -د
 محلية والقوا مقاومة من المسلمين في المدينة.

أزال اليهود جميع المقابر اإلسالمية في القرى العربية التي اندثرت في  -هر
المقابر، إذ حولوا جزءًا من مقبرة  م، ودنسوا حرمة بعض0819أعقاب حرب 
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إلى موقف للسيارات وآخر لمتنزه عام، وجزءًا لشارع رئيس،  ،)مامان اهلل(
ووضعوا اليد على المدارس اإلسالمية التاريخيهة في القدس بحجة أنها على 

 وشك االنهيار وآيلة للسقوط.
لولجة وبتير، ذكر النهار المقدسية أن لجان الدفاع عن األراضي في قريتي ا -و

 إنشاء مقبرة إسرائيلية على أراضي قضاء بيت لحم، طالبت بعدم تنفيذ مشروع
الولجة الواقعة داخل الخط األخضر في إسرائيل، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل 

 م(.0/1/0881بشق الشوارع لتنفيذ المشروع المذكور )جريدة الراي 
لقدس بما سيحية في مدينة ادينية الموتميزت حوادث االعتداء على المراكز ال

 (.418م ص0881يلي: )صالح 
 اإلزعا  والتحقير للمقدسات المسيحية. -أ

الضرررررررغط المتواصرررررررل علرررررررى رجرررررررال الطوائرررررررف المسررررررريحية الكبيررررررررة إلجبارهرررررررا  -ب
علررررى التنررررازل عررررن أراضررررريها وعقاراتهررررا فرررري المدينرررررة سررررواء بررررالبيع المباشرررررر 

 أو اإليجارات الطويلة األجل.

 يحي، ومن أمثلة االعتداء ما يلي :إرهاب رجال الدين المس - 

لسرقة تا  السيدة  ،م21/4/0811تعرضت كنيسة القيامة بتاريخ  -
ا من قبل أفراد إسرائيليين، كما أتلفو  ،م0891العذراء في أواخر عام 

 لمعلقة فوق القبر المقدس.الشموع، وحطموا قناديل الزيت ا
اريخ تعرضرررررت أربعرررررة مراكرررررز مسررررريحية للحريرررررق فررررري مدينرررررة القررررردس بتررررر -

 م.00/2/0811

انفجررررررت قنبلرررررة فررررري الررررردير الروسررررري فررررري عرررررين كرررررارم بمنطقرررررة القررررردس  -
 م.00/2/0811بتاريخ 

إن مرررررررن يترررررررابع قضرررررررية القررررررردس والمقدسرررررررات وكيرررررررف تحررررررراول إسررررررررائيل تجريرررررررد 
العرررررب والمسررررلمين مررررن سرررريادتهم عليهررررا يجررررد أن األسررررلوب نفسرررره طبررررق علررررى قضررررية 

قدسرررررررة تزينهرررررررا كنررررررروز أثريرررررررة فلسرررررررطين. فالقررررررردس والمسرررررررجد األقصرررررررى واألراضررررررري الم
سررررالميتها منررررذ العهررررد اإلسررررالمي  وتاريخيررررة تؤكررررد عروبتهررررا منررررذ خمسررررة آالف سررررنة وا 

خرررررراص آثررررررار إسررررررالمية ومسرررررريحية إال أنرررررره ل م. وفرررررري القرررررردس بشررررررك941األول عررررررام 
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ال يوجرررررد فيهرررررا مطلقرررررًا أي أثرررررر دينررررري أو تررررراريخي حقيقررررري يؤكرررررد وجرررررود اليهرررررود فيهرررررا 
 على مدار األجيال والعصور.
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ماء باشرت الجرافات وعل ،م0891وعندما احتل اليهود القدس يوم التاسع من حزيران 
ثر لليهود في القدس، وفي اليوم العاشر ومنذ ذلك اآلثار في التنقيب للبحث عن أي أ

ثر ديني أو تاريخي للهيود، وكل يستطيعوا إثبات موقع واحد بأنه أ الحين حتى اليوم لم
عوا إثباته هو ما جرى إقامته من كنس أو مدارس في أواخر العهد العثماني ما استطا

وفي أثناء فترة االنتداب البريطاني. وقد قاموا علنًا مستغلين الهزيمة العربية باالستيالء 
على حائط البراق الشريف وأعلنوه أنه حائط المبكى بالرغم من قيام اللجنة الملكية 

دار كتابها األبيض الذي أكد أنه ال يوجد هناك حائط صم، بإ0841نية عام البريطا
للمبكي المزعوم وأن الحائط المزعوم هو حائط البراق الشريف الذي ربط الرسول عليه 

ومنها عر  إلى السماء  ،السالم فرسه بجواره عندما أسرى اهلل به إلى بيت المقدس
 م(.2490/0881)جريدة الدستور 

مسجد األقصى وقبة ية على الحرم القدسي الشريف )اللقد بدأت المؤامرة اإلسرائيل
م، واتخذت 0891منذ االحتالل اإلسرائيلي لمدينة القدس في عام  الصخرة المشرفة(،

ذا األثر اإلسالمي هذه المؤامرة مظاهر وأساليب متعددة تهدف كلها إلى تخريب ه
زالته  تمهيدًا إلقامة هيكل سليمان على أنقاضه. المقدسي وا 
برز المحاوالت التي قامت بها سلطة االحتالل اإلسرائيلي لتحقيق هذا ولعل أ

 الهدف هي ما يلي:
كانت الحفريات اإلسرائيلية حول المسجد الحفريات حول المسجد األقص :  -أ

األقصى وتحته من الناحيتين الغربية والجنوبية أخطر األساليب التي اتبعت حتى اآلن 
و في ظاهرها محاولة للبحث عن درانه، وهي تبدألقصى وتصديع جلتخريب المسجد ا

م 0891بقايا الهيكل المزعوم، إال أنها تهدف في حقيقتها إلى ما يلي: )الخطيب 
 (.221ص
زالتها من معاهد ومساجد وزوايا وأسواق  -0 هدم جميع المباني اإلسالمية وا 

براق جاورة لحائط الومساكن ومقابر قائمة فوق منطقة الحفريات ومالصقة أو م
من الناحيتين الغربية  على طول امتداد أسوار الحرم القدسي )حائط المبكى(،

 .والجنوبية
نشاء الهيكل في الموقع الذي يقوم  -2 االستيالء على الحرم الشريف وتخريبه وا 

 عليه المسجد األقصى وقبة الصخرة حاليًا.
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أواخر عام  وقد ذكر أمين القدس السابق روحي الخطيب بأن الحفريات بدأت منذ
عندما تم الوصول إلى نفق قديم تم  ،م0890واستمرت حتى أواخر عام  ،م0891

اكتشافه، وهو يمتد من أسفل الحائط الغربي للحرم القدسي في الموقع المسمى 
بعمق ستة أمتار  ،م21بالمطهرة ما بين بابي السلسلة والقطانين باتجاه الشرق مسافة 

وقد أدت  (،21جه لقبة الصخرة المشرفة )شكل احتى يصل إلى سبيل قايتباي المو 
هذه الحفريات التي نجم عنها تصديع األروقة الغربية بين بابي السلسلة والقطانين إلى 
انتفاضة واسعة في الضفة كانت نتيجتها إغالق النفق. إال أن ذلك ال يعني أن زارة 

ات الحفر التي تهدف إلى ين قد كفتا عن مواصلة عمليتاألديان ودائرة اآلثار اإلسرائيلي
قامة الهيكل على أنقاضه. فهناك محاولة لحفر نفق  تقويض الحرم القدسي الشريف وا 
ثان تحت الحرم القدسي والمسجد األقصى ومواصلة الحفريات تحت األساسات 

مما يتسبب  ،باستخدام مواد كيماوية ومعدات تقنية حديثة تعمل على إذابة الصخور
بأنه من فعل  كحرم القدسي والمسجد األقصى ثم يبرر ذلتدريجيًا في سقوط ال

 الطبيعة.
وتفيد أحدث التقارير بأن الحفريات اإلسرائيلية داخل أسوار القدس القديمة مستمرة 

م، وبعبارة أخرى فإن الحفريات وصلت إلى أسفل 111وأن طولها يصل إلى أكثر من 
 %91م. وعلى الرغم من أن البركة الواقعة تحت دير راهبات صهيون في طريق اآلال

وتحاول  مية، إال أن الحفريات ظلت مستمرة،من المواقع التي تم اكتشافها كانت إسال
سلطة االحتالل أن تعيد فتح باب النفق الستغالله في أغراض سياحية، إذ سيتمكن 
 الزوار والسياح من الدخول بشكل أكبر من حائط المبكى إلى طريق اآلالم وبالعكس.

ر ذكره أن المباني التي تصدعت وتعلو النفق هي: المدرسة العثمانية، والجدي
المدرسة المنجكية ورباط الكرد، والمدرسة الجوهرية في باب الحديد، والزاوية الوفاية، و 

وقد حصلت تصدعات جديدة للمدرسة العثمانية تتفاقم مع األيام  في باب المجلس،
وفيما  متفرعة من النفق موضوعه البحث، يةنتيجة استمرار الحفريات في مواقع إضاف

م، 0812يتعلق برباط الكرد فقد هبطت أرضيته وتصدعت جدرانه وأسقفه في عام 
 وتمت عملية ترميم سريعة ل جزاء التي تعلو 
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السطح وليس ألساسات البناء. وتجدر اإلشارة إلى أن النية تتجه إلى تحويل رباط 
الرسمية، وهذا األمر خطير جدًا باعتباره لينية و الهيئات ا الكرد إلى كنيس من قبل

وتتوالي اعتداءات بعض الفئات المتطرفة على  يًا على أمالك األوقاف اإلسالمية،تعد
رباط الكرد الذي يقع عند باب الحديد المطل على سور الحرم الشريف والذي يعد 

 (.11-11م ص0884جزءًا مكماًل لحائط المبكى )خليل 
 ،م20/9/0898تعرض المسجد األقصى بتاريخ د األقص :  حراا المسج -ب

لحريق متعمد من قبل المتطرفين اليهود، ويبدو أن سلطة االحتالل اإلسرائيلي كانت 
على علم مسبق بهذا االعتداء، ومما يؤكد ذلك قيامها بقطع المياه عن مننطقة الحرم 

اإلطفاء التي هرعت فور ظهور الحريق، ومحاولتها منع المواطنين العرب وسيارات 
من البلديات العربية من القيام بإطفاء الحريق، وكاد الحريق يأتي على قبة المسجد 

ومع هذا فقد اتى  ن العرب وتمكنهم من إطفاء الحريق،اطنيو المبارك لوال اندفاع الم
روقة حه الجنوبي، وأتت على سقف ثالثة أعلى منبر المسجد، واشتغلت النار في سط

 ن هذا القسم.وجزء كبير م
بدأت المحاوالت المحاوالت المتكررة للصاة في المسجد األقص  ونسفه:  -ج

ية بحجة أداء الصالة في وقت اإلسرائيلية القتحام المسجد األقصى وساحاته الخارج
فقبل ثالثة أيام من حريق األقصى المدبر قام نفر من المتدينين اليهود بالتسلل  مبكر،

الطواف حول قبة الصخرة وهو يرتلون المزامير واألدعية وبعض إلى الحرم القدسي ثم 
 فقرات من التوراة.

بالدخول إلى المسجد األقصى قام عضو كنيس وحاخام  ،م1/9/0814وفي 
، ، قامت مجموعة من الشباب اليهودم0811الصالة فيه، وفي مطلع أيار  وأداء

مواطنون العرب لهم ال وقد تصدى المسجد األقصى وأداء الصالة فيه، بالتسلل إلى
وتعرض المسجد األقصى النتهاك حرمته ومحاولة الصالة فيه  وبعض أفراد الشرطة

يخ وتار  ،م4/0/0891من قبل جماعة أمناء جبل البيت اليهودية المتطرفة بتاريخ 
وتأتي هذه المحاوالت المتكررة للصالة في ، 8/9/0890م، وتاريخ 24/1/0891

ومة لفرض األمر الواقع اليهودي في الحرم على غرار الحرم القدسي ضمن خطة مرس
 ما حدث في الحرم اإلبراهيمي بمدينة الخليل.
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وقررررد جرررررت محاولررررة لنسررررف المسررررجد األقصررررى وتفجيررررره عنرررردما عثرررررت قرررروات األمررررن 
اإلسرررررررررررررائيلية بمحرررررررررررررض الصرررررررررررردفة علرررررررررررررى مخررررررررررررزن كبيرررررررررررررر للمتفجرررررررررررررات بتررررررررررررراريخ 

وجرررررررراء اكتشرررررررراف  ي،اع اليهررررررررودم وضررررررررعه يهررررررررود مررررررررن عصرررررررربة الرررررررردف00/1/0891
مخررررررزن المتفجرررررررات قبررررررل أيررررررام معرررررردودة مررررررن الموعررررررد الررررررذي حرررررردده كاهانررررررا لتفجيررررررر 
المسرررررررجد األقصرررررررى واعتررررررررف كاهانرررررررا برررررررأن عررررررردم إزالرررررررة الحررررررررم القدسررررررري مرررررررن قبرررررررل 

كرررررران خطيئررررررة العمررررررر )الخطيررررررب  ،م0891الجرررررريش اإلسرررررررائيلي بعررررررد احتاللرررررره عررررررام 
 (.222-220م ص0811

ألقصى فسحب بل إن الحرم اإلبراهيمي وال تقتصر االعتداءات على المسجد ا
تعرض للتهويد مثلما تعرضت مدينة الخليل له أيضًا، إذ تحول جزء من هذا الحرم 
المقدس عند المسلمين إلى كنيس يهودي، وأقيم حي يهودي في قلب مدينة الخليل 

ومن المعلوم أن الوجود اليهودي في الحرم  حيطت بالمستعمرات اليهودية أيضًا،التى أ
اإلبراهيمي بدأ بزيارات متفرقة لليهود، ثم بالصالة في غير أوقات صالة المسلمين، 
ثم بالصالة في أوقات محدودة، إلى أن انتهى األمر بتقسيم الحرم اإلبراهيمي وتحويل 

 جزء كبير منه إلى كنيس.
وقد تعرضت المساجد والجوامع في ظل االحتالل اإلسرائيلي، كغيرها من اآلثار 

ية في فلسطين إلى اعتداءات مستمرة إضافة إلى االعتداءات على الحرم اإلسالم
إذ تم تحويل مسجد بئر السبع إلى متحف ومنع المسلمين القدسي والحرم اإلبراهيمي.
جامع الجسر في طبرية إلى متحف أيضًا، وتم  تحويلمن الصالة فيه، كما تم 

تم هدم ض للصور بينما تحويل جامع السوق أو الجامع اليونسي في صفد إلى معر 
للهدم وأقيمت  ب في حيفاي الصليدوتعرض مسجد وا مسجد الصواوين في المدينة،

وتم تهويد مسد الحارة الشمالية في عكا، كما هدمت عشرات  كراجات فوق أنقاضه،
 (.81-98م ص0891 2المساجد األخرى جزئيًا أو كليًا )الموسوعة الفلسطينية م

 ارات اإلسالمية إلى استخفاف اليهود بها واعتداءاتهمكما تعرضت المقمات والمز 
زالة معالمها من الوجود، ومن الحقائق التي يمكن أن تذكر في هذا المجال  عليها وا 
الشيخ عيد في المدرسة األفضلية، وهدم ضريح  قبر هدم حارة المغاربة بالقدس وفيها

سكن، واالعتداء على الشيخ شهاب الدين أحمد الثوري في القدس وتحويله إلى دار 
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زالة ضريح شهاب الدين بادار 0898مقام سيدنا عكاشة في القدس أيضًا عام  م، وا 
عند مدخل قرية لفتا، وهدم مقام أبي قميص أمير الصعيد في مدينة صفد وتحويله 
زالة ضريح علي بن عليل ومقامه في قرية الحرم )سيدنا  إلى موقف للباصات، وا 

 وعقه إلى محطة رادار.علي( شمال يافا وتحويل م
وقام اليهود كذلك بهدم مقام الصحابي سلمة بن هشام المخزومي في قرية سلمة. 
وأزالوا مقبرة النحام التي تضم قبور عدد من الصحابة منهم نعيم بن عبداهلل النحام، 

بن العاص بن خباب بن األسود المخزومي، وهشام وأبان بن سعيد بن العاص، و 
 (.218ص 1م م0891حارس السهمي )الموسوعة الفلسطينية وائل، وتميم بن ال

قامت إسرائيل منذ أوائل التدخل في النظام المائي لحوض نهر األردن: 
الخمسينات بالتدخل في النظام المائي لحوض نهر األردن عن طيق تنفيذ مشروعات 

قب، مائية تهدف إلى توفير المياه وسحبها من نهر األردن إلى السهل الساحلي والن
يل مياه نهر األردن عام أي إلى مناطق خار  حدود حوض النهر. بدأ العمل في تحو 

قطة عند جسر بنات يعقوب في المنطقة المجردة من السالح مع ن م، من0814
يقضي بوقف  ،م21/01/0814  جلس األمن أصدر قرارًا فيسوريا، غير أن م

ئيل إلى اختيار موقع آخر أعمال تحويل مجرى النهر، األمر الذي اضطرت معه إسرا
وهو موقع الطابغة على شاط  بحيرة طبرية الشمالي الغربي لضخ المياه ونقلها إلى 

 (.211-229م ص0899خار  حوض نهر األردن )دراور 
النقب أو ما يسمى بمشروع الناقل الوطني واحدًا من  -ويعد مشروع نهر األردن 

التي أسهمت في تغيير بعض المعالم مها التي نفذتها إسرائيل بعد قياأهم المشروعات 
وأدى هذا المشروع إلى رفع المياه من بحيرة طبرية قرب الطابغة  فية لفلسطين،الجغرا

بوساطة محطة كهربائية، ويتم الضخ أواًل عبر أنابيب يّتحد بعضها مع بعض فيما 
اة مفتوحة تسمى قن كم والذي يصب في قناة 292يعرف بأنبوب الضغط البالغ طوله 

وتصب مياه القناة في خزان سلمون الذي يعمل على موازنة المياه  كم(،09األردن )
طة الضخ إلى ارتفاع اسمنه، كما يعمل على رفع المياه بو الداخلة إليه والخارجة 

في سهل البطوف لتندفع المياه عبر أنبوب  ،نحو قناة عيلبون )بيت نتوفا( ،م001
إلى نفق عيلبون ومن ثم إلى السهل  ،م4ي ضغط طوله كيلومتر واحد وقطره حوال
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(. 011-049م ص0899( و)المومني 91م ص0811الساحلي والنقب )شريف 
 (.20)شكل 

عرررررن مباشررررررتها بتحويرررررل  ،م0891لقرررررد جررررراء إعرررررالن إسررررررائيل فررررري مطلرررررع عرررررام 
ميرررراه نهررررر األردن إيررررذانًا صررررريحًا بعرررردوان مباشررررر علررررى الميرررراه العربيررررة دون اكتررررراث 

يررررة المرعيررررة. إال أن الخطررررر الحقيقرررري فرررري نقصرررران ميرررراه نهررررر األردن بررررالقوانين الدول
لزوريرررررة فررررري المملكرررررة ائيلي هررررو حرمررررران األراضررررري الزراعيررررة انتيجررررة المشرررررروع اإلسرررررر 

األردنيررررة الهاشررررمية وفرررري الضررررفة الغربيررررة مررررن االسررررتفادة مررررن ميرررراه نهررررر األردن فرررري 
ائيل لميرررراه أغررررراض الررررري، وذلررررك بسرررربب تملررررح ميرررراه النهررررر النرررراجم عررررن تحويررررل إسررررر 

الينررررررابيع المالحررررررة داخررررررل بحيرررررررة طبريررررررة وخارجهررررررا فرررررري مصرررررررف يجررررررري إلررررررى نهررررررر 
)ألرررررررف( طرررررررن مرررررررن الملرررررررح سرررررررنويًا  09األردن، ممرررررررا أضررررررراف إلرررررررى النهرررررررر حررررررروالي 

 (.11م ص0812)صالح (+99-90م ص0899صالح )
في مواجهة العرب للتحدي اإلسرائيلي، وافق مؤتمر القمة المنعقد بتاريخ  

إلسكندرية على البدء فورًا بتنفيذ المشروع العربي الستغالل مياه في ا ،م9/8/0891
لوليد على نهر ابن نهر األردن لصالح البالد العربية، وقد تقرر إنشاء سد خالد روافد 

اليرموك لتزويد قناة الملك عبداهلل وقنوات الزور التي كان من المفترض حفرها موازية 
 شرقية.لنهر األردن في الضفتين الغربية وال

إن تنفيذ المشروع العربي الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العربي مباشرة، كان يشكل 
وعندما أيقنت إسرائيل أن العرب جادون  يهدد المشروع اإلسرائيلي بالفشل، أكبر خطر

في تنفيذ مشروعهم بدأت بضرب أماكن العمل في المشروع العربي بالقنابل، وبخاصة 
غير أن العرب واصلوا العمل في  لعرقلة أعمال التنفيذ، ية واألردنتلك التي في سور 

قلق إسرائيل على  تنفيذ مشروعهم دون خوف أو وجل، األمر الذي ضاعف من
وقد انتهزت إسرائيل الفرصة وشنت حربًا عدوانية على نطاق  مستقبل مشروعها،
 ل مناطق العمل في المشروع العربي،بغرض احتال ،م0891واسع في حزيران 

تالل إسرائيل لهضبة الجوالن في تلك الحرب أسدل الستار على المشروع العربي وباح
بتوقف العمل فيه، في الوقت الذي ظلت إسرائيل فيه تسحب مياه نهر األردن من 

من المياه سنويًا  4مليون م 911بحيرة طبرية إلى السهل الساحلي والنقب بمعدل 
 (.92م ص0899)صالح 
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لى جانب عملية سحب   المياه إلى خار  حوض نهر األردن قامت إسرائيل بعمليةوا 
ويرتبط المشروع األخير بمشروعات المياه كما  تجفيف بحيرة الحولة ومستنقعاتها،

يرتبط بمشروعات االستعمار االستيطاني اليهودي في فلسطين، بل إنه كان تميهدًا 
جزءًا من المجرى وتشكل بحيرة الحولة  النقب ومكماًل له. –لمشروع نهر األردن 

القسم الجنوبي من سهل الحولة. األعلى لنهر األردن، وكانت تشغل مع مستنقعاتها 
)ألف( دونم في عام  91والي بتجفيف البحيرة ومستناقعها التي تبلغ مساحتها ح بدئ

وسارت عملية التجفيف في ثالث مراحل بإشراف منظمة الكيرن كايمت،  م،0811
م، 0819ئيلية، وتم إنجازه في عام ماليين ليرة إسرا 9له وبلغت تكاليف المشروعو ك

 (.22)شكل 
ة صريحة لمبادئ القانون الدولي انتهاكًا صارخًا فويعد مشروع التجفيف مخال

لى  لمبادئ حقوق اإلنسان، إذ إنه أدى إلى طرد سكان المنطقة من عرب الحولة وا 
مال الصيد والري حرمانهم من حقوقهم في استغالل الموارد الطبيعية في أع

والصناعة. إذ خسر المواطنون العرب مثل عرب زبيد وعرب الحمدون وعرب الفوارنة 
مصدرًا مهمًا من مصادر األسماك بتجفيف الحولة ومستنقعاتها، وخسروا أيضًا كثيرًا 

وتم تدمير قرى عربية تقع في  الطبيعية الصالحة للرعي والصناعة.من النباتات 
م، ومن بينها قرى الصالحية والزوية 0819ر سكانها عام يتهجمنطقة المشروع بعد 

والمفتخرة والدوارة والحمراء وخيام الوليد وبسمون والعلمانية وتليل وكراد الغنامة وكراد 
( 291-291م ص0891البقارة ومزرعة الخوري والدرباشية والجليبينة )صالح 

 (.281-291م ص0891و)صالح 
أربعة عقود تقريبًا على تجفيف الحولة ومستنقاعتها  ويبدو أن إسرائيل وبعد مرور

أيقنت أنها كانت قد ارتكبت خطأ فادحًا بتنفيذ هذا المشروع الذي استصلحت من 
ألف دونم من األرض المنتجة للمحاصيل الزراعية المروية مثل  021خالله حوالي 

رغم من توفير الحبوب والبذور الزيتية والقطن والخضار واألشجار المثمرة. وعلى ال
خر سنويًا من بتمن المياه العذبة التي كانت ت 4ممليون  011المشروع لحوالي 

البحيرة والمستنقعات، إال أن إسرائيل قامت بإعادة البحيرة المجففة إلى ما كانت عليه 
 قبل تجفيفها مليئة بالمياه وبالحياة البرية من أعشاب وطيور وجواميس وغير ذلك.
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زيررررررون اإلسرررررررائيلي فرررررري برنامجرررررره الوثررررررائقي أن عمليررررررة إعررررررادة بحيرررررررة وقررررررد ذكررررررر التلف
الحولررررررة إلررررررى الوجررررررود اسررررررتغرقت حرررررروالي سررررررنتين، أي أن العمليررررررة كانررررررت مصرررررراحبة 

ويبرررررردو أن مشرررررركلة هبرررررروط األرض الرخرررررروة وانررررررزالق  ،لعمليررررررة السررررررالم فرررررري المنطقررررررة
التربرررررة أدت إلرررررى إعرررررادة النظرررررر فررررري هرررررذا المشرررررروع بحيرررررث أن فشرررررله كررررران مشرررررجعًا 

سررررررائيل ألن تعيرررررد الحيررررراة إلرررررى البحيررررررة المجففرررررة ومسرررررتنقعاتها لتشررررركل مرررررع بحيررررررة إل
متسرررررللين طبريرررررة حررررراجزًا طبيعيرررررًا يعرقرررررل تحررررررك المهررررراجمين مرررررن جررررريش نظرررررامي أو 

 م(.21/2/0881  سهل الحولة )جريدة الرأي عبر
ذا كانت عملية تجفيف بحيرة الحولة ومستنقعاتها تمهيدًا لمشروع نهر األردن   –وا 

من المياه  4مليون م 011نقب لما كان سيترتب على التجفيف من توفير حوالي ال
المتبخرة، فإن عملية سحب مياه نهر األردن إلى النقب أدت إلى تجفيف الجزء 

ز في التوازن المائي للبحر الجنوبي من مياه البحر الميت، وانعكس ذلك على عج
 حوض غير عميق يتأثر بأي فالجزء الجنوبي من البحر الميت عبارة عن الميت،

وتجدر اإلشارة إلى أن معظم الجزء الجنوبي  إضافة أو نقصان في مياه البحر الميت،
من البحر الميت جف نتيجة سحب مياه نهر األردن إلى النقب، ولم يبق منه في عام 

من الماء محصورة في جزئه  2كم91سوى أقل من ربعه، أو أقل من  ،م0892
وتحول إلى سبخة كبيرة )عابد  م تعرض للجفاف كليه0899ومنذ عام  ي،الغرب

 (.22(. )شكل 002م ص0881
لم تكتف إسرائيل بتدمير مئات القرى العربية تهويد أسماء المواقع الجغرافية: 

م، بل إنها قامت بإطالق تسميات جديدة على المواقع 0819في أعقاب حرب عام 
وتهدف  لها من قبل الموطنين العرب، عروفةالجغرافية الفلسطينية غير التسميات الم

اء العبرية أو ذات من وراء ذلك محو كل ما هو من أصل عربي وتثبيت األسم
وتتم عملية التهويد عن طريق "سلطة تسمية األماكن اإلسرائيلية"،  المظهر العبري،

وكانت هذه الهيئة جزءًا من الوكالة قبل  ة المنوط بها هذا العمل،وهي الهيئة الوحيد
م مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء 0819م، وأصبحت هيئة مستقلة بعد عام 0819عام 

 وتابعة له مباشرة.
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وتجتمع هذه الهيئة بصورة دورية للنظر في إمكانية تهويد أسماء المواقع الجغرافية 
وتتم دراسة األسماء بصورة منظمة ودقيقة  ة وأهداف معينة،وفق خطة ذات استراتيجي

ذه الهيئة التي تتخذ قراراتها، ويتم اإلعالن عنها في الجريدة الرسمية من قبل ه
اإلسرائيلية، حيث يعلن عن مكان الموقع الدقيق على شبكة اإلحداثيات الفلسطينية 
وتفسير لسبب التسمية، ومن ثم إدخال التسميات الجديدة في االستعمال الرسمي وفي 

م 0894دارية المختلفة )عبد الفتاح الخرائط واألطالس وغير ذلك من النواحي اإل
 (.482-411ص

وال شك أن األسماء العربية للمواقع الجغرافية هي بالطبع نتا  تراث حضاري 
إنساني طويل وحصيلة تراكم أسماء من عصور تاريخية متعاقبة، والقسم األكبر منها 

ينية تتعلق أسماء عربية األصل واالشتقاق، ولها دالالت تعود إلى عوامل تاريخية ود
سالمية أو أسماء الينابيع واآلبار  بأحداث أو أسماء قبلية أو أسماء أعالم عربية وا 

 واألدودية والتالل والخانات والبيوت والخرب واألديرة والغابات والمحاصيل ... إلخ.
وقد حرصت الهيئة اإلسرائيلية على أن تلغي األسماء ذات األصول العربية وأن 

نها أسماء ذات أصول كنعانية قديمة، على الرغم من أن تستعمل مكانها مكا
الكنعانيين ينحدرون إلى أصول عربية، أو أسماء ذات أصول توراتية، أو أسماء ذات 

أما أسماء األعالم اليهود فإنها تطلق  انية، أو أسماء ذات أصول أوروبية،أصول روم
 عادة على أسماء المستعمرات والمدن اليهودية.

رب بعض األمثلة على التغيير الذي تعرضت له أسماء المواقع ويمكن أن نض
أطلق على جبال القدس والخليل اسم جوديا،  افية في فلسطين بعد قيام إسرائيل،الجغر 

وعلى جبال نابلس اسم سماريا، وعلى الخليل اسم حبرون، وعلى نهر المقطع اسم 
لون، وعلى وادي غزة كيشون، وعلى نهر العوجا اسم يركون، وعلى عسقالن اسم أشي

وعلى وادي عربة  اسم بيتشان، لى القدس اسم أورشليم، وعلى بيساناسم بيسور، وع
لى بئر السبع اسم بير شيفاع، وعلى صفد اسم تسيفات، وعلى اسم هاعرافا، وع

اسم نزاريت، وعلى سهل مر  ابن عامر اسم ازدرائليون، وعلى عكا اسم  ةالناصر 
 أكو.
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 091فق الحكومة اإلسرائيلية بينما تنالتعليم الموجه:  القيود المفروضة عل 
رًا على كل طالب عربي في دوال 98فق سوى ًا على كل طالب يهودي فإنها ال تندوالر 

من الطالب العرب من مدارسهم  %11وقد أدت هذه السياسة إلى تسرب  إسرائيل،
لطالب العرب في قبل إنهاء المرحلة الثانوية، فيما ال تتجاوز نسبة النجاح بين ا

 امتحان الثانوية العامة نصف نسبة النجاح لدى اليهود.
فيما ال تتجاوز  %04وتصل نسبة األمية بين المواطنين العربي في إسرائيل إلى 

من القوى العاملة العربية، بينما  %4ويشكل األكاديميون العرب  %4عند اليهود 
مييز كذلك في نوع التعليم، إذ ويتضح الت في الجانب اليهودي، %01ل نظراؤهم يشك

نجد أن التعليم المهني لدى العرب ضعيف جدًا مقارنة باليهود، ففي الوقت الذي 
فقط من  %00هود في المدارس المهنية نجد أن يتعمل فيه نصف الطالب الي
وال تود في الوسط العربي جامعات أو  ارس مهنية،الطالب العرب يدرسون في مد

نما وحسب  ح فروع لجامعات وكليات إسرائيلية،تم افتتا كليات متوسطة، وا 
طالب إسرائيلي يدرسون في الكليات هناك  ،)ألف( 02اإلحصاءات الرسمية فمن بين 

 عربيًا فقط. 011
ومما يسترعى االنتباه أن الطالب العربي في إسرائيل يدرسون وفق المناهج 

لما تركز على العقيدة اإلسرائيلية التي تركز على التراث والتاريخ اليهودي مث
الصهيونية والديانة اليهودية. لذا فإن الطالب العرب يتخرجون بعد نيلهم الشهادة 

نما تم افتتا ح فروع لجامعات الثانوية أو الشهادة الجامعية أو كليات متوسطة، وا 
)ألف( طالب إسرائيلي  02وحسب اإلحصاءات الرسمية فمن بين  وكليات إسرائيلية،

 عربيًا فقط. 011كليات هناك يدرسون في ال
ومما يسترعي االنتباه أن الطالب العرب في إسرائيل يدرسون وفق المناهج 
اإلسرائيلية التي تركز على التراث والتاريخ اليهودي مثلما تركز على العقيدة 
الصهيونية والديانة اليهودية، لذا فإن الطالب العرب يتخرجون بعد نيلهم الشهادة 

لشهادة الجامعية وقد حصلوا على معارف علمية موجهة بحيث تفتقر إلى الثانوية أو ا
 التربية ذات القيم الحضارية العربية واإلسالمية.
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ويعاني المواطنون العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة مثلما تعاني المؤسسات 
 صارمة في ظل االحتالل اإلسرائيلي،التعليمية من السياسات التي تفرض قيودًا 

م 0881كن أن نتطرق بإيجاز ألبرز مشكالت التعليم فيما يلي: )الحروب ويم
 (.11-29ص
األبنية المدرسية: تواجه المؤسسات التعليمية نقصًا شديدًا في عدد المدارس، إذ  -أ

لم تقم سلطة االحتالل ببناء مدارس جديدة تتناسب مع الزيادة في عدد 
يعرف بالضغط الطالبي الطالب، لذا برزت مشكلة ازجحام الطالب، أو ما 

 المرتفع على المدارس.
المعلمررررررون: تعرررررررض المعلمررررررون إلررررررى صررررررعوبات متعررررررددة تتعلررررررق بررررررالنواحي   -ب

ذلرررررك سرررررلبيًا علرررررى االقتصرررررادية واألمنيرررررة واالجتماعيرررررة والنفسرررررية، ويرررررنعكس 
 العملية التربوية.

الطالب: بلغ عدد اطالب الضفة الغربية وقطاع غزة في العام الدراسي  - 
منهم يقيمون في  %4994، )آالف( طالب919حوالي  ،م0884/0881

ويعاني الطالب من ارتفاع نسبة التسرب واالرتداد إلى األمية،  قطاع غزة،
من  %01ومن عدم تطبيق قوانين إلزامية التعليم، األمر الذي جعل حوالي 

 سنة ال يجلسون على مقاعد الدراسة، 09-9عدد السكان في الفئة العمرية 
الوضع االقتصادي الصعب، ومن ضعف التحصيل العلمي  كما يعانون من
 بصورة عامة.

المناهج: تتنوع المناهج المطبقة في المدارس، إذ أن المنها  األردني يطبق  -د
في الضفة الغربية والمنها  المصري يطبق في قطاع غزة، وبعض المنها  

لى كس سلبيًا ععوهذا التنوع من شأنه أن ين إلسرائيلي يطبق في القدس،ا
العملية التربوية خصوصًا أن سلطة االحتاللة قامت بإجراء تعديالت على 
المناهج المطبقة وحذفت منها كل ما يتعارض مع سياستها في المناطق 

 المحتلة.
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لقد سبق أن أوضحنا مدى المعاناة القيود المفروضة عل  االقتصاد الفلسطيني: 
 في إسرائيل أو في الضفة والقطاع، االقتصادية التي يتكبدها المواطنون العرب سواء

اإلسرائيلية على الموارد وتتمثل هذه المعاناة في مصادرة األراضي العربية والسيطرة 
ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك سلبيًا على األوضاع االقتصادية بعامة  المائية،

طنين وتشير األرقام إلى أن إنتا  الدونم الواحد عند الموا عية بخاصة،واألوضاع الزرا
من  %21عرب يساوي ثلث إنتاجه لدى اليهود، وبالرغم من أن العرب يزرعونال

من كميات  %4 اضي المزروعة داخل الخط األخضر فإنه يخصص لهم أقل من األر 
 من اإلنتا  الزراعي. %9المياه، كما أن إنتاجهم الكلي ال يتعدي 

المنتوجات الحيوانية وتمنع إسرائيل مواطنيها العرب من االستثمار في أنواع من 
مثل تربية الدجا  واألبقار والنحل، كما ال يسمح للعرب بإنتا  البطاطا والجزر، 
وينحصر نشاطهم الزراعي في إنتا  المحاصيل التي تحتا  إلى أيدي عاملة كثيرة 

من مجمل اإلنتا  اإلسرائيلي، والبندورة التي  %12كالخيار الذي ينتجع منه العرب 
وتحتا  هذه األصناف إلى عمل وعمال  مجمل اإلنتا  أيضًا، نتج منها نصفي

 (.21/2/0881)جريدة الرأي  قابل فإن الربح فيها يكون قليالً وبالم
وأما بالنسبة إلى الصناعة العربية في إسرائيل فيمكن القول إن كثيرًا من أصحاب 

المواد  المصانع الصغار العرب اضطروا إلى إقفال مصانعهم ألنهم لم يحصلوا على
األولية، مما أدى إلى تقليص إمكانات العمل أمام العمال العرب في مختلف القرى 
العربية. لذا فإن العمال العرب يعتمدون على الفرص المتاحة أمامهم للعمل في 
المصانع اإلسرائيلية على الرغم من أن هناك بعض المصانع ترفض تشغيل العمال 

 (.012ص م 0892العرب ألسباب أمنية )توما 
عديدة في ظل وتعاني الزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة من مشكالت 

وأبرز هذه المشكالت قلة رؤوس األموال وارتفاع تكاليف العمل  االحتالل اإلسرائيلي،
ومما يؤكد ذلك تراجع إسهام اإلنتا   عة،الزراعي وتراجع نسبة القوى العاملة في الزرا

من الناتج المحلي  %09م إلى 0812عام  %49ن الزراعي في الضفة والقطاع م
 (.4م ص0882)الملتقي الفكر العربي  ،م0898اإلجمالي في عام 
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ويعاني اإلنتا  الزراعي من مشكالت تسويقية بفعل المنافسة غير المتكافئة بين 
اإلنتاجين العربي واإلسرائيلي، وغياب المؤسسات التسويقية وضعف اإلمكانات وصغر 

قًا وقد أصبحت الضفة والقطاع سو  (،010م ص0881لداخلية )جابر لسوق احجم ا
وقد فرضت سلطة االحتالل على المزراعين إنتا   مفتوحة للمنتجات اإلسرائيلية،

كما أنها أثقلت  تلبي حاجات االقتصاد اإلسرائيلي، أنماط محددة من المحاصيل التي
تعرض األشجار وت (،11-12م ص 0898لضرائب )أبو صبيح كاهل الفالحين با

المثمرة إلى االقتالع على يد المستعمرين اليهود، إذ قدر عدد األشجار العربية التي 
)ألف(  011م( بحوالي 0881-0899اقتلعت على يد سلطة االحتالل خالل الفترة )

 م(.29/4/0881شجرة مثمرة )جريدة الدستور 
في نقص ت عديدة تتمثل وتعاني الصناعة في الضفة والقطاع من مشكال 

افسة السلع المواد األولية والتجهيزات الصناعية وصعوبة التسويق ومنالتمويل و 
وبصورة عامة فإن القطاع الصناعي يعاني من جمود وتخلف  الصناعية اإلسرائيلية،

ي يميز غالبية المؤسسات م، إذ استمر الطابع الحرفي العائل0891منذ عام 
ية وعدم تشغيلها لكامل الطاقة اإلنتاجية وانعكس حجم المؤسسات الصناع الصناعية،

 على انخفاض هذه اإلنتاجية وضعف حجم اإلنتا  الصناعي.
هناك مؤامرة قد يتضح لنا مما سبق ذكره في هذا البحث أن  نتائج وتوصيات: 
وأن هذه المؤامرة بدأت مع بدايات المشروع الصهيوني، وتهدف  حدثت على فلسطين،

حالل اليهود مكانهم في فلسطين، ية من أهلها الشرعيينإلى تفريغ األرض الفلسطين  وا 
وبدأ تنفيذها منذ أواخر القرن التاسع عشر، ونتج عن ذلك قيام إسرائيل التي تمثل 

 م.0819المشروع الصهيوني في المنطقة العربية منذ عام 
وقد حاول الباحث أن يعرض لدوافع المشروع الصهيوني في فلسطين وأهدافه، 

ز دوافعه الدوافع الدينية والتاريخية واألمنية والسياسية واالقتصادية، وكان وكانت أبر 
الفلسطنيين من ديارهم،  يان له في فلسطين )إسرائيل(، وطردأبرز أهدافه إقامة ك

حالل المهاجرين اليهود مكانهم، وطمس المعالم تدمير قراهم، ومصادرة أراضيهم، وا  و 
 قى من الفلسطنيين فوق تراب وطنهم.العربية واإلسالمية مع إذالل من تب
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مارست إسرائيل سياسة ضد الفلسطينيين تقوم  ،م(0881-0819وخالل الفترة )
على أساس التضييق عليهم إلجبارهم على التخلي عن بالدهم، وأخذت تنفذ المؤامرة 
على مراحل زمنية، باالستناد إلى التوسع واالحتالل واالستيطان على حساب 

 ب من خالل اإلجراءات التالية:المواطنين العر 
وقد تمكنت إسرائيل من احتالل   االحتال والتوسع بهد  االستيطان:  -0

م، 0891كملها في عام م، ثم احتلت فلسطين بأ0819في عام من فلسطين  18%
 إضافة إلى احتالل سيناء والجوالن وجنوبي لبنان.

نواع إسرائيل أبشع أ وقد مارستالعن  واإلرهاب بهد  االقتاع والردع:  -2
العنف واإلرهاب المنظم الذي لم تعرف له اإلنسانية مثياًل في التاريخ، وال تزال تمارس 

دهم والرحيل عنها إلى دول هذا اإلرهاب لحمل الفلسطنيين على تفريغ أرض بال
ل يولعل أحداث االنتفاضة وما كشفت عنه من ممارسات إرهابية هي خير دل مجاورة،

لى شهيدًا خالل السنوات األربع األو  0488أشارت األرقام إلى سقوط  على ذلك، إذ
جريحًا خالل الفترة نفسها،  001190لى جرح م(، وا  0880-0899من االنتفاضة )

 مواطنًا فلسطينيًا. 011149إضافة إلى اعتقال 
لقد قامت حال المهاجرين اليهود مكانهم: العرب وا   تهجير المواطنين -4

م، وقدر 0819الي مليون فلسطيني من ديارهم في أعقاب حرب عام إسرائيل بطرد حو 
مهاجر خالل الفترة  )ألف( 124عدد المهجرين الفلسطنيين إلى خار  فلسطين بحوالي 

قدر عدد الفلسطنيين المقيمين في الخار   ،م0899وحتى عام  م(،0891-0898)
ن دل هذا  ،نسمة 912419011لفلسطنيين البالغ من إجمالي عدد ا %90حوالي  وا 

على شيء فإنما يدل على أن سياسة التهجير أسهمت في تشريد حوالي ثالثة أخماس 
وفي الوقت  يقيمون في إسرائيل الضفة والقطاع، %48الفلسطنيين ولم يبق منهم سوى 

-0819ذاته قدر عدد المهاجرين اليهود الذين قدموا إلى فلسطين خالل الفترة )
 ، أو ما نسبته حوالي خمسي إجمالي سكان إسرائيل.م( بحوالي مليون مهاجر0882
 ،م0819تمارس إسرائيل منذ عام تدمير القري العربية ونس  المنازل:  -1

ب إلزالة آثاٍر الوجود سياسة تدمير القرى العربية ونسف منازل المواطنين العر 
نيًا، قرية وموقعًا فلسطينيًا سك 112من إزالة  ،م0819كنت بعد عام الفلسطيني، وتم
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وقدر عدد منازل هذه القرى  من مجموع القرى الفلسطينية، %9291أو ما نسبته 
 م.0819)ألف( منزل في عام 011المدمرة بحوالي 

ارتبط لماء: ااالستعمار االسيتطاني اليهودي واالستياء عل  األرض و  -1
رة التوسع واالحتالل وعملية مصاد االستعمار االسيتطاني اليهودي بكل من عملية

م أن ربع 0811وقدر في عام  بية واالستيالء على األرض والماء،األراضي العر 
 المباني المستعملة في إسرائيل هي من أمالك عرب فلسطين الذين طردوا من ديارهم.

البدء بعملية  ،م0891وترتب على االحتالل اإلسرائيلي للضفة والقطاع في عام 
لتي سبق تطبيقها على عرب بعض القوانين امصادرة األراضي العربية باالستناد إلى 

كان هناك أكثر من  ،م0880وقد أشارت التقارير إلى أنه في نهاية عام  إسرائيل،
مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، مصادرة من قبل سلطة االحتالل  491

من مساحة الضفة الغربية، وتمت مصادرة  %91اإلسرائيلي، أو ما نسبته حوالي 
من مساحة أراضي قطاع غزة حتى نهاية العام  %19دونم، أو ما نسبته  0919411

 نفسه.
 ،م0881وقدر عدد المستعمرات التي أقيمت في الضفة الغربية حتى عام 

)ألف(  011)ألف( يهودي، إضافة إلى  011مستعمرة تضم حوالي  202بحوالي 
م حوالي مستعمرة تض 09وقدر عددها في قطاع غزة بحوالي  دي في القدس،يهو 
من مياه  4م م411-411ويستغل المستعمرون اليهود ما بين  )آالف( يهودي،1

الضفة الغربية سنويًا، في الوقت الذي ال يسمح فيه للمواطنين العرب باستغالل أكثر 
 49م م011من 

سار المخطط اإلسرائيلي في خطين متوازيين تغيير معالم القدس وتهويدها:  -9
ى توطين الخناق على عرب القدس، والثاني يعمل عل أحدهما يعمل على تضييق
وقد أقامت إسرائيل ثالثة أحياء يهودية في القدس الشرقية  اليهود في القدس الشرقية،

-0810) مت أربعة أحياء خالل الفترةم(، كما أقا0811-0899خالل الفترة )
-0890) حي القدس الشرقية خالل ا لفترةم(، وأقامت أربع مدن في ضو 0891
 م(.0881
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يهودي، أو ما نسبته   19111لقد ازداد عدد اليهود في القدس الشرقية من 
يهودي، أو ما  012911م، إلى 0894من سكان القدس الشرقية في عام  11%

 م.0884من سكان القدس الشرقية في عام  %1191نسبته 
ء لم تتورع إسرائيل عن االعتدااالعتداء عل  المقدسات ومحاولة تهويدها:  -1

زالة المقابر،  على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، إذ إنها قامت بنسف المساجد وا 
وقد تعرض الحرم اإلبراهيمي  إلى كنس يهودية كليًا أو جزئيًا، ويل بعض المساجدحوت

إلى التقسيم بين العرب واليهود، كما تعرض المسجد األقصى للحرق ومحاوالت النسف 
إلى أخطار التصدع واالنهيار، إضافة إلى المحاوالت وحفر نفقين تحته مما يعرضه 

 المتكررة من قبل المتطرفين اليهود للصالة فيه.
قامت إسرائيل بتحويل جزء التدخل في النظام المائي لحوض نهر األردن:  -9

من مياه نهر األردن إلى السهل الساحلي والنقب، وأثر ذلك على نهر األردن الذي 
 الميت الذي جف القسم الجنوبي منه،كما أثر على البحر تتحول إلى جدول صغير، 

وأزالت إسرائيل بحيرة الحولة ومستنقعاتها من الوجود في أواخر الخمسينات، غير أنها 
سباب أعادت خالل العامين الماضيين للبحيرة المجففة وجودها من جديد أل

 استراتيجية.
نذ قيامها على إطالق عملت إسرائيل متهويد أسماء المواقع الجغرافية:  -8

روفة لها من قبل تسميات جديدة على المواقع الجغرافية الفلسطينية غير التسميات المع
وتهدف من وراء ذلك محو كل ما هو من أصل عربي وتثبيت  المواطنين العرب،

 األسماء العبرية أو ذات المظهر العبري.
ل على تنفيذ تحرص إسرائيالقيود المفروضة عل  التعليم المموجه:  -01

بعادهم عن تراثهم وحضارتهم وذلك من  سياسة تقوم على تجهيل المواطنين العرب وا 
 خالل المناهج المعتمدة.

يعاني االقتصاد الفلسطيني القيود المفروضة عل  االقتصاد الفلسطيني:  -00
ية من تبعية كبيرة إلسرائيل، كما أنه يفتقر إلى المؤسسات الزراعية والصناعية والتسويق

األسواق  القادرة على الصمود في وجه المنافسة الشديدة للمنتجات اإلسرائيلية في
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وتهدف إسرائيل من وراء إضعاف االقتصاد الفلسطيني إلى  العربية بالضفة والقطاع،
لى إفرض  يجاد ضائقة اقتصادية تضطر المواطنين سيطرتها االقتصادية من جهة وا 

عن العمل أو إلى الهجرة خار  فلسطين من جهة العرب إلى اللجوء إلسرائيل بحثًا 
 أخرى:

 ن الباحث يوصي بما يلي:وفي ضوء النتائج الذكر فإ
اتباع سياسة وقائية تستند إلى مقاومة التهويد من خالل الصمود والتحدي،  -0

وتخفيف التبعية إلسرائيل تدريجيًا، ومقاومة الغزو الثقافي األجنبي مع التمسك 
تشد المواطنين العرب للمحافظة على تراثهم العربي  بالقيم األصيلة التي

رامج إعالمية واإلسالمي، والدفاع عن مقدساتهم اإلسالمية والمسيحية، وتنفيذ ب
دراسية تشد الدارسين لالرتباط بأرضهم ووطنهم،  وطنية، وتطبيق مناهج

واالهتمام بقضية التنمية االجتماعية واالقتصادية لمناطق الحكم الوطني 
 تي.الذا

مية في اتباع سياسة عالجية تستند إلى تبني مشروع للنهضة العربية واإلسال -2
فالقضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطنيين  مواجهة المشروع الصهيوني،

نما هي قضية العرب والمسلمين، والصراع العربي اإلسرائيلي يقوم  وحدهم، وا 
وان إلعادة النظر وقد آن األ دينية وحضارية وتاريخية وسياسية، سسعلى أ

في النظام العربي القائم على التجزئة والتفرقة والتوجه إلقامة نظام عربي جديد 
 على أساس من التوحيد والتجميع والتنسيق والتكامل.

وسيع مداركنا وتوعية نحن في أمّس الحاجة إلى يقظة ضمائرنا وشحذ هممنا وت
ى ب أن يكون متينًا وقائمًا علجديد يجفإن بناء النظام العربي الوبعبارة أخرى  عقولنا،

وال بد من أن ينهض العرب وهم يخططون لبناء  قواعد راسخة من العلم واإليمان،
النظام العربي المقترح، ويجب أن تكون النهضة شاملة لجمع الفعاليات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والعلمية والثقافية، فهي نهضة تبصر العرب بحقوقهم 

ياسية، بل هي ثورة على الظلم والتخلف . نحن في حاجة إلى إيجاد الفرد المتعلم الس
والمثقف والمتقبل لكل ما هو جديد ومفيد ونافع، نحن في حاجة إلى تغيير عقلية 
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دراك للمصلحة الوطنية وللعدالة  المواطن ليتفاعل مع قضايا المجتمع بوعي وا 
 االجتماعية وللتقدم االقتصادي.

ري أن يقوم النظام العربي على قواعد قوية من البناء االقتصادي ومن الضرو 
 واالجتماعي ومن التقدم العلمي والتكنولوجي، ومن التنظيمات السياسية واإلدارية

ويحتا  النظام إلى استمرارية تطوره وتقدمه، كما أنه  والعسكرية المترابطة والمتكاملة،
ستمد أسباب قوته ومنعته من المحصلة وحيث يتا  إلى حمايته والذود عن حياضه يح

النهائية للحضارة العربية اإلسالمية ذات الجذور العميقة في التاريخ فإن من المناسب 
أن يظل النظام العربي وهو يتقدم إلى األمام يجمع بين األصالة والمعاصرة مثلما 

 يجمع بين اإليمان والعلم.
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األمرررررررم المتحررررررردة/ اللجنرررررررة االقتصرررررررادية واالجتماعيرررررررة لغربررررررري آسررررررريا )األسررررررركوا(،  -
السياسرررررات والممارسرررررات اإلسررررررائيلية المتعلقرررررة بررررراألرض والميررررراه فررررري األراضرررررري 

-1جنيرررررررررررررررررف  األخررررررررررررررررررى، الفلسرررررررررررررررررطينية واألراضررررررررررررررررري العربيرررررررررررررررررة المحتلرررررررررررررررررة
 م.21/1/0881

 م.0882والتنمية )االنكتاد( األمم المتحدة، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة  -

 ية في أمن إسرائيل في الثمانينات،أورن، الحانان، دور االستيطان وأهدافه األمن -
 م.0891مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت 

 م.0880إيفرات، اليشع، االستيطان جغرافيًا وسياسيًا، ترجمة دار الجليل، عمان  -

دار حسان للنشر،  دنان برنية،ة، ترجمة سهيل زكار وعبيكر، وليم، سرقة أم -
 م.0891دمشق 



  

 211 

دار أبو سلمى للنشر،  اهير العربية الكفاحي في إسرائيل،توما، إميل، طرق الجم -
 م.0892عكا 

رسالة  حتلة،جابر، إبراهيم، نحو إستراتيجية للتنمية الزراعية في األراضي الم -
 م.0881ماجستير غير منشورة مقدمة إلى جامعة الخرطوم 

ول العربية/ إدارة شؤون فلسطين، االنتفاضة في األراضي الفلسطينية جامعة الد -
 م.0899تونس  ،أجزاء( 1المحتلة )

التقرير رقم  العامة، اضطهاد العرب في إسرائيل،جامعة الدول العربية/األمانة  -
 ، القاهرة.2

ويد، مؤسسة جريس، سمير، القدس: المخططات الصهيونية، االحتالل، الته -
 م.0890بيروت  سطينية،الدراسات الفل

المواطنون العرب في جحيم إسرائيل، مكتب جامعة الدول جريس، صبري،  -
 م.0891القدس  العربية،

الجعفري، وليد، المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي المحتلة     -
 م.0890م(، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 0891-0891)

 م.0890بيروت  199: 02اب المقدس. سفر التكوين جمعية الكتاب المقدس، الكت -

 م.0882عمان  تفاضة في أربع سنوات من المواجهة،الفتاح، االنالجيوسي، عبد -

 التربوي خالل المرحلة االنتقالية،الحروب، صقر، اإلطار العام لخطة العمل  -
 م.0881منظمة التحرير الفلسطينية، عمان  دائرة التربية/

 م.0891، دمشق 4م 0ق القدس، الموسوعة الفلسطينية،الخطيب، روحي، تهويد  -

 م.0811بيروت  الخطيب، روحي، تهويد القدس، مركز األبحاث الفلسطينية، -

 الشهور العشرة األولى لالنتفاضة، خليل، سمير، دراسة تحليلية لإلصابات خالل -
 م.0898(، 11صامد االقتصادية، العدد )
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مجلة  ل أسوار القدس القديمة مستمرة،داخخليل، محمد، الحفريات اإلسرائيلية  -
 م.0884( حزيران 209بلسم العدد )

عمان  سطينية/ وزارة الخارجية األردنية، بيانات غير منشورة،دائرة الشؤون الفل -
 م.0881

م( مكتبة المنارة، 0891-0891ربابعة، غازي، االستراتيجية اإلسرائيلية للفترة ) -
 م.0894الزرقاء 

دار الجليل، عمان  م،0894-0849وممارسات غازي، مجازر السعدي،  -
 م.0891

الموسوعة الفلسطينية القسم الثاني،  ياسين، االستراتيجية اإلسرائيلية،سويد،  -
 م.0881(، بيروت 9المجلد )

صامد االقتصادي، العدد  وفيات،شحادة حسام، قراءة في منحنى هجرة اليهود الس -
 م.0881(، 92)

 م.0811اريع الري، مطبعة العاني، بغداد شريف، إبراهيم، نهر األردن ومش -

اإلسرائيلي حول مياه  القادر، األساس الجغرافي للنزاع العربيصالح، حسن عبد -
(، 0)(، المجلد 0ألردنية، العدد )مجلة كلية اآلداب/ الجامعة ا نهر األردن،

 م.0812

، 2م 0الموسررررررروعة الفلسرررررررطينية ق صرررررررالح، حسرررررررن عبررررررردالقادر، بحيررررررررة الحولرررررررة، -
 م.0891دمشق 

م، دمشررررق 0819القادر، القرررررى العربيررررة المنرررردثرة قبررررل عررررام صررررالح، حسررررن عبررررد -
 م.0891

دار  ان فلسررررررررطين ديموغرافيررررررررًا وجغرافيررررررررًا،صررررررررالح، حسررررررررن عبررررررررد القررررررررادر، سررررررررك -
 م.0891الشروق، عمان 

سرررررررررائيل،لقادرصررررررررالح، حسررررررررن عبرررررررردا - شررررررررؤون  ، حرررررررررب الميرررررررراه بررررررررين العرررررررررب وا 
 م.0899(، 11عربية، العدد )
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ادر، األوضاع الديموغرافية للشعب الفلسطيني الموسوعة القصالح، حسن عبد -
 م.0881(، بيروت 0الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد )

 رار البشري في الدولة الفلسطينية،القادر، العمران واالستقصالح، حسن عبد -
الفصل الثاني من الباب الثالث في كتاب "الدولة الفلسطينية: حدودها ومعطياتها 

 م.0880نشورات معهد البحوث والدراسات العربي، القاهرة وسكانها"، م

الجواد، ومصطفى، وليد، فلسطين "التدمير الجماعي للقرى صالح، عبد -
مركز  م"،0892-0992يطاني خالل مائة عام الفلسطينية واالستعمار االست

 م.0819القدس للدراسات اإلنمائية، لندن 

مركز اإلبحاث، دراسات  إلسرائيلية،خل إلى اإلستراتيجية االعابد، إبراهيم، مد -
 م.0810، بيروت 99فلسطينية رقم 

الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني،  عابد، عبدالقادر، فلسطين الموضع والموقع، -
 م.0881(، بيروت 0المجلد )

من كتاب جغرافية  ربية للمواقع الفلسطينية المهودة،الفتاح، كمال، السمات الععبد -
 م.0894(، الجامعة األردنية، عمان 2المجلد ) فلسطين وحضارتها،

فرحان ، يحيى، مدينة القدس، موسوعة المدن الفلسطينيةن دائرة الثقافة )م ت  -
 م.0881، األهالي للطباعة والنشر، دمشق ف(

صامد  الهجرة إلى فلسطين والتهجير منها،ماضي، يوسف، ويونس، أحمد،  -
 م.0881(، كانون أول 92االقتصاد العدد )

ئيلي كز القدس لإلعالم واالتصاالت، هجرة اليهود السوفيات واالستيطان اإلسرامر  -
مكتب الغد للدراسات  في الضفة الغربية وقطاع غزة، ترجمة عبدالحليم حزين،

 م.0880واألبحاث، عمان 

معتوق، سمير، األساس الجغرافي لالستعمار االستيطاني الصهيوني في الضفة  -
 م.0882لبشير، عمان م، دار ا0891-0891الغربية 
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 ضة الشعبية الفلسطينية المتواصلة،ملحيس، غانية، اآلثار االقتصادية لالنتفا -
 م.0881( 92صامد االقتصادي، العدد )

 م.0898القاهرة  ط،مظلوم، محمد، المياه والصراع في الشرق األوس -

المؤسسة العربية  منصور، أنطوان، اقتصاد الصمود، ترجمة حنا الغاوي، -
 م.0891ت والنشر، بيروت للدراسا

يوني في الضفة منظمة التحرير الفلسطينية، واقع االستيطان االستعماري الصه -
 ،تقرير مقدم للدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني الغربية وقطاع غزة،

 م.0891الجزائر 

( 2م )اإلعالم الموحد، كتاب فلسطين الثورة رق منظمة التحرير الفلسطينية/ -
 م.0899نيقوسيا  تفاضة: الدم غلب السيف، مؤسسة بيسان،االن

 م.0891، دمشق 4م 0الموسوعة الفلسطينية، مذبحة قبية، ق -

 م.0891، دمشق 4م 0ق وسوعة الفلسطينية، مجزرة قلقيلية،الم -

ني: دراسة في الجغرافيا المومني، محمد، السياسة المائية للكيان الصهيو  -
 م.0899دار عمار، عمان/ السياسية،

هآرتس  ة الغربية ومقارعة الحجة باليقين،ميخائيل، ب، دواعي االحتفاظ بالضف -
 م.01/8/0899تاريخ  4418م، أرشيف دار الجليل تقرير رقم 0/1/0899

 م.0881دار الجليل، عمان  اصر، درويش، الفاشية اإلسرائيلية،ن -

لقدس جمعية الدراسات العربية، ا محمد مطير، ضواحي القدس الشرقية، النخال، -
 م.0881

 م.21/02/90891دافار اإلسرائيلية  ، أريه، إسرائيل: األرض واإلنسان،نيئور -
م الحلقة األولى، 09/0/0899تاريخ  0209أرشيف دار الجليل تقرير رقم 

 عمان.
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 ملحا البحث
 "8جدول رقم "

 المواقع الفلسطينية المهدومة في قضائي القدس وبيت لحم
 اسم الموقع الرقم اسم الموقع الرقم
 صوبا -08 أشوع -0
 عرتوف -21 بيت أم الميس -2
 عسلين -20 بيت ثول -4
 عقور -22 بيت شنا -1
 عالر -24 بيت محسير -1
 عمواس * -21 بيت نقوبا  -9
 عين حوبين -21 الجورة  -1
 عين كارم -29 خربة العمور  -9
 قالونيا -21 خربة اللوز -8

 القبو -29 دير أيوب  -01
 القسطل -28 دير الشيخ  -00
 كسلة -41 دير عمرو  -02
 لفتا -40 دير ياسين  -04
 المالحة -42 رأس أبو عمار  -01
 النبي صموئيل * -44 ساريس  -01
 نطاف -41 سلبيت  -09
 جةالول -41 صرعة -01
 يالو* -49 صطاف 09
  م.0891هدمت بعد احتالل عام 
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 "2جدول رقم "
 المواقع الفلسطينية السكنية المهدومة في قضاء الخليل

 اسم الموقع الرقم
 أم بر  وسنابرة -0
 برقوسيا -2
 بيت جبرين -4
 بيت نتيف -1
 تل الصافي -1
 الدوايمة -9
 ديري الدبان -1
 دير نخاس -9
 ارعن  -8

 زكريا -01
 زكرين -00
 زيتا -02
 عجور -04
 القبية -01
 كدنا -01
 خربة عمورية * -09

 السكان والبيوت ملحقة بعجور 
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 "3جدول رقم "
 المواقع السكنية المهدومة في قضاء الرملة

 اسم الموقع الرقم اسم الموقع الرقم اسم الموقع الرقم
 الطيرة  -14 الحديثة  -22 أبو شوشة  -0
ل أبو الفض  -2

 "السوطرية"
 عاقر  -11 خربة اسم اهلل  -24

 عجنجول  -11 خربة البويري  -21 أدنبة  -4
 عنابة  -19 خبرة الظهيرية  -21 ام كلخة  -1
 القباب  -11 خلدة  -29 البر   -1
 القبيبة  -19 الخيمة  -21 البريج  -9
 قزازة  -18 دانيال  -29 البرية  -1
 قولة  -11 دير أبان  -28 برفيليا  -9
 كفر جنس  -10 دير أبو سالمة  -41 بيت جمال  -8

 ةالكنيس  -12 دير طريف  -40 بيت جيز  -01
 اللطرون  -14 دير محيسن  -42 بيت سوسين  -00
 مجدل الصادق "بابا"  -11 دير الهوا  -44 بيت عطاب  -02
 المخيزن  -11 رافات "دير"  -41 بيت فار  -04
 المزيرعة  -19 زرنوقة  -41 بيت نباال  -01
 مغلس  -11 سجد  -49 بيت نوبا*  -01
 المنصورة  -19 سفلة  -41 بير اماعين  -09
 النبي روبين  -18 شحمة  -49 بير سالم  -01
 النعاني  -91 شلتا  -48 التينة  -09
 وادي حنين  -90 د الخرابصرفن  -11 جراش  -08
   صرفند العمار  -10 جليا  -21
   صيدون  -12 جمزو  -20

  0891هدمت بعد احتالل. 
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 "5جدول رقم "
 المواقع الفلسطينية المهدومة في قضاء يافا

 اسم الموقع الرقم
 إجليل شمالي -0
 إجليل قبلي -2
 بيار عدس -4
 بيت دجن -1
 جريشة -1
 جماسين شرقي -9
 جماسين غربي -1
 الحرم -9
 الخيرية -8
 رنتية -01
 السافرية -00
 ساقية -02
 سلمة -04
 الشيخ مونس -01
 صارونة -01
 العباسية -09
 فروخة -01
 كفر عانة -09
 المسعودية "صميل" -08
 محمودية "المر" -21
 المويلح -20
 ولهما -22
 يازور -24
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 "5جدول رقم "

 اء جنينالمواقع الفلسطينية المهدومة في قض
 اسم الموقع الرقم
 تل الذهب -0
 زرعين -2
 عين المنسي -4
 اللجون -1
 مجادعة )خربة( -1
 مجدو  -9
 المزار -1
 نورس -9
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 6جدول رقم "
 المواقع السكنية المهدومة في قضاء حيفا

 اسم الموقع الرقم اسم الموقع الرقم اسم الموقع الرقم
 ة الفوقاالغبي  -11 خربة السركس  -24 أبو شوشة  -0
 خربة حصة  -19 خربة لد "العواديم"  -21 إجزم  -2
 قمبازة  -11 الدار البيضاء  -21 أم الدر   -4
 قنبر  -19 دالية الروحة  -29 أم الدفوف  -1
 قيرة وقامون  -18 الريحانية  -21 أم الزينات  -1
 قياسرية  -11 السوامر  -29 أم الشوف  -9
 كبارة  -10 السنديانة  -28 أم العلق  -1
 الكسايرة  -12 شفيا  -41 أم العمد "فالدهايم"  -9
 كفر الم  -14 الشونة  -40 بة"البر  "خر   -8

 الكفرين  -11 الشيخ بريك  -42 بريكة  -01
 المجدل  -11 صبارين  -44 بريكة الجديدة  -00
المراح"عرب   -19 الصرفند  -41 البطيمات  -02

 العنوزو"
 المزار  -11 الصفصافة  -41 البالونة  -04
 المنارة  -19 الضميري  -49 بلد الشيخ  -01
 المنسي  -18 طبعون  -41 بيت لحم  -01
 النمصورة "عرب"  -91 طنطورة  -49 التواتهة  -09
 النغنغية  -90 الطيرة  -48 جبع  -01
 النقرا  -92 عرب الرمل  -11 جعارة  -09
 وادي عارة  -94 العوادين  -10 جيدا  -08
 الوشاهية  -91 عين حوض  -12 حديدون  -21
 هوشة  -91 عين غزال  -14 خبيرزة  -20
 ياجور  -99 الغبية التحتا  -11 خربة الدامون  -22
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 "7جدول رقم "
 المواقع السكنية المهدومة في قضاء صفد

 اسم الموقع الرقم اسم الموقع الرقم اسم الموقع الرقم
 قديتا  -11 سبالن  -28 آبل القمح  -0
 القديرية  -19 سعسع  -41 ابوزينة)عرب الشمالنة(  -2
 قيطية  -18 السمان )خربة(  -40 بقارة )عرب(  -4
 كباعة  -91 اسموعي  -42 البويزية  -1
 كراد الغنامة )عرب(  -90 السنبرية  -44 بيريا  -1
 كعوش )عرب(  -92 سواعد )عرب(  -41 بيسمون  -9
 كفر برعم  -94 اسياد )عرب(  -41 تليل  -1
 لزازة  -91 الشوكة  -49 جاعونة  -9
 المالكية  -91 الشونة  -41 جاحوال  -8

 المجاوز  -99 الصالحية  -49 جب يوسف  -01
 محمدات )عرب(  -91 صفصاف  -48 الحسينية  -00
 مداحل  -99 صلحة  -11 الحمام )عرب(  -02
 مروس  -98 صويالت  -10 الحمدون )عرب(  -04
 مغر الخيط  -11 صيادة )عرب|(  -12 خان الدويير  -01
 المفتخرة  -10 الظاهرية الفوقا والتحتا  -14 خصاص  -01
 مالحة  -12 طوبا  -11 خيام الوليد  -09
 المنشية  -14 طيطبا  -11 لدرابشيةا  -01
 المنصورة  -11 العباسية  -19 دفنا  -09
 منصورة الحولة  -11 عزيزات )عرب(  -11 دالتة  -08
 المواسي  -19 علما  -19 دوارة  -21
 الناعمة  -11 العلمانية  -18 دير القاسي  -20
 النبي يوشع  -19 عموقة  -11 ديشوم  -22
 النميرات  -18 عين الزيتون  -10 الراس األحمر  -24
 هونين  -91 غرابة  -12 رستامة هيب )عرب(  -21
 وادي الطواحين  -90 فارة  -14 زبيد )عرب(  -21
 وقاص  -92 فراضية  -11 الذوق التحتا والفوقا  -29
 ويزية  -94 فرعم  -11 الزاوية  -21
 يردا  -91 قدس  -19 الزنغرية )زحلق(  -29
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 "1جدول رقم "
 المواقع المهدومة في قضاء طبريا

 اسم الموقع الرقم اسم الموقع الرقم
 غوير أبو شوشة -08 بوريا -0
 الكديش )عرب( -21 تل الواوية -2
 كفر سبت -20 ثاحد  -4
 لوبية -22 حطين -1
 مجدل  -24 الحمة -1
 المدرا  )عرب( -21 خان المنية -9
 معذر -21 الخرانبة)عرب( -1
 المشارقة )عرب( -29 دلهامية -9
 المنارة )عرب( -21 سارونة -8

 منصورة -29 سرجونة -01
 المواسي )عرب( -28 سمخ -00
 مويلحات )عرب( -41 سمرا -02
 ناصر الدين -40 السمكية -04
 نقيب -42 سميري -01
 نمرين -44 الشجرة -01
 وهيب )عرب( -41 الطابغة -09
 ياقوق -41 العبيدية -01
   علوم 09
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 "4جدول رقم "
 المواقع المهدومة في قضاء بيسان

 اسم الموقع الرقم اسم الموقع الرقم
 الزراع )عرب(  -24 أبو حاشية )عرب(  -0
 لساخنة )عرب(ا  -21 اشرفية حداد  -2
 السامرية  -21 أشرفية زمريق  -4
 سيرين  -29 اشرفية عبد الهادي  -1
 شطة  -21 أشرفية كزما  -1
 الشويمات )عرب(  -29 أم صابونة  -9
 الصفا )عرب(  -28 أم عجرة )عرب(  -1
 الصقر )عرب(  -41 بكار )وادي البيرة(  -9
 الطاقة  -40 البيرة  -8

 الطيرة  -42 تل الشوك -01
 العريضة )عرب(  -44 تعينة )عرب( -00
 الغزاوية )عرب(  -41 لبة )وادي البيرة(الثعا -02
 الفاتورة )عرب(  -41 جبول -04
 فارونة  -49 حكيمة )عرب( )البواطي( -01
 قومية  -41 الحمود )عرب( -01
 كفرة  -49 الحميدية  -09
 كوكب الهوا  -48 الحوافظة بكار )عرب( -01
 المرصص  -11 الحوافظة العمري )عرب( -09
 مسيل الجزل )عرب(  -10 خنزير )عرب(  -08
 شية )عرب(المن  -12 دنة  -21
 يبلى  -14 الزاوية )البشاتوة(  -20
   زبعة  -22

 



  

 218 

 "81جدول رقم "
 المواقع المهدومة في قضاء الناصرة

 اسم الموقع الرقم
0- 
2- 
4- 
1- 

 اندور
 صفورية
 المجيدل
 معلول
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 "88جدول رقم "
 المواقع الفلسطينية المهدومة في قضاء غزة

 موقعاسم ال الرقم اسم الموقع الرقم اسم الموقع الرقم
 قسطينة  -41 الجبة  -09 أسدود  -0
 قطرة  -49 حتة  -08 بربرة  -2
 طرنيت  -41 حليقات  -21 برقة  -4
 كوفخة  -49 حمامة  -20 بربر  -1
 كوكبة  -48 خصاص  -22 بشيت  -1
 المحرقة  -11 دمرة  -24 بعلين  -9
 المسمية الصغيرة  -10 دير سنيد  -21 بطاني الشرقي  -1
 المسمية الكبيرة  -12 سكرتير )خربة(  -21 بطاني الغربي  -9
 المغار  -14 سمسم  -29 بيت تيما  -8

 نجد  -11 السوافير الشرقية  -21 جابيتت جر   -01
 نعليا  -11 السوافير الشمالية  -29 بيت دراس  -00
 هربيا  -19 السوافير الغربية  -28 بيت عفا  -02
 هو   -11 صميل  -41 تل الترمس  -04
 ياسور  -19 عبدس  -40 جسير  -01
 يبنى  -18 عراق سويدان  -42 جلدية  -01
   -11 عراق المنشية  -44 الورة   -09
   -10 الفالوجة  -41 جلس  -01
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 "82جدول رقم "
 ة في قضاء طولكرمالمواقع الفلسطينية المهدوم

 اسم الموقع الرقم
 أم خالد  -0
 الجلمة  -2
 خربة بركة غازية  -4
 خربة بيت ليد  -1
 خربة الجزيرة  -1
 خربة الزبابدة  -9
 خربة الزلفة  -1
 خربة طبسار  -9
 خربة المنشية  -8

 غابة كفر صور  -01
 فرديسيا  -00
 قاقون  -02
 كفر سابا  -04
 كفر عبوش  -01
 وادي القبانة  -01
 وادي الحوارث الجنوبية  -09
 ادي الحوارث الشماليةو   -01
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 "83جدول رقم "
 المواقع المهدومة في قضاء عكا

 اسم الموقع الرقم اسم الموقع الرقم
 الصوانة )عرب(  -09 أقرت  -0
 عمقا  -08 أقرت )عرب(  -2
 الغابسية  -21 أم الفر   -4
 الكابري  -20 البروة  -1
 كفر عنان  -22 البصمة  -1
 كويكات  -24 خربة البصة )عرب(  -9
 معار  -21 التل  -1
 ةالمنشي  -21 تربيخا  -9
 المنصروة  -29 حانوتا  -8

 المنوات  -21 الحميمة  -01
 منوات الزيب  -29 الدامون  -00
 النهر  -28 الرمل )عرب(  -02
   الرويس  -04
   الزيب  -01
   سحماتا  -01
   السميرية  -09
   الشيخ داود  -01
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