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نموذجا  مسافر يطا قطع خطوط المياه عن للتھجير القسري : أداةالحرمان من المياه   

17- 90-2019التاريخ:   
  

  دراسة حالة: مسافر يطا
احدى قراھا وتقع الى الشرق من مدينة  ما وھ منطقة يطا يمسافر يطا وقرية التواني جنوب تقع

ول ھضبة أفي نھاية جبل الخليل وتقع وھي منطقة منخفضة   ،كم  24تبعد عنھا حيث الخليل 
ما في أشبه بالغورية في الشتاء وأشفا ومسافر يطا ، وھي مناطق ھما قسمين  الى  النقب ، وتنقسم

الرئيسي  اإلعتمادوكان  لعيش في يطا ، لا لذا كان ينتقل السكان ا وجافً الصيف يكون الطقس حارً 
 غنام والماعز ،األوالمواشي، تربية  على نالمئات السنين وحتى ا ذللسكان من في العيش
  .بھا المحاصيل الزراعية المرتبطة الى إضافة

المركز، مغاير العبيد ، خربة المجاز ، شعب البطم   وھم: جنبا ،  سكانيا ا  تجمعً   19تضم مسافر يطا  
البقلة، الحالوة ، الطوبا، خربة التبان، خربة الفخيت،  بير الغوانمة، ، سدة الثعلة، خربة أصفي  ، 

إضافة بير العد، خلة الذيب، صارورة، خربة المقعورة، الركيز، وقواويس، كما وتضم قرية التواني  
  وطوبا. تجمعين وھم : الفقير اليھم

 راضي زراعية ، ويقع تصنيف المنطقةأدونم معظمھا    37،500تبلغ مساحة التواني ومسافر يطا   
المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية  أوسلوإتفاقية ضمن نطاق مناطق (ج) وذلك حسب 

على تلك  أمنيةوة تستحوذ إسرائيل بموجبھا على سيطرة كاملة مدني حيث 1993واسرائيل عام 
  .المناطق

سالفھم على المواشي أفلسطيني ، ويعتاشون كما  3000يقطن تلك المنطقة االن ما يزيد عن 
عداد المواشي في تلك المنطقة ب أ، وتقدر    مثل القمح والشعيرالمرتبطة بھا    الزراعية  والمحاصيل

  ن معظم الثروة الحيوانية في مدينة الخليل متواجدة بھا.أذ إ،  40000
  ،تفاق اوسلو بمناطق (ج)إكما غيرھا من القرى والمدن المعرفة وفق  تعاني مسافر يطا والتواني

 إضافةومستوطنيه،  اإلحتاللستيطان وعنف جيش حصار نتيجة سياسة اإلالتضييق ومن الحالة 
نار، كما تعاني من سياسة ھدم المنازل وإعاقة حرية  إطالق نھا معرفة وفقا لالحتالل بمنطقة أإلى 

الحركة في محاولة لخلق بيئة قسرية تفرض عليھم ترك منازلھم والمنطقة والرحيل نحو مناطق 
  اخرى .
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  لمحة تاريخية 

  
  

صبح أفي بداية الثمانينات ، فقد  اإلحتاللويضيف نضال ابو عرام ان ھناك تحول في تعامل 
يسعى لتھجير سكان المنطقة وقد قام  اإلحتاللالتعامل بشكل عنيف جدا وكان من الواضح ان 

االسرائيلي برش الزرع والمحاصيل بمواد كيماوية سامة من جھة ، ومصادرة  اإلحتاللجيش 
،  بحجة قانون العنزة السوداءوتغريم السكان بغرامات باھظة قطعان األغنام والماعز األسود 

وكان ھدفه األساسي ضرب تربية المواشي عند العرب  1950وھو قانون عنصري تم سنه عام 
وينص قانون  ،ستيالء على أراضيھم ومراعيھمإلخناق عليھم واتضييق البھدف الفلسطينيين 

العنزة السوداء على "منع تربيتھا والقيام برعيھا سوى في أرض تخص صاحبھا وبنسبة عنزة 
دونم أراضي بعلية"، ويمنع بتاتًا دخول العنزة السوداء إلى الغابات ونقلھا من  40واحدة لكل 

  .مكان آلخر إال بإذن خاص
  

ر الھدم في نفس السنة اجنبا وباقي البيوت وتم تكرقرية  تم تدمير  3/6/1985اريخ اما في ت
لمصادرة ما يرونه من قطعان إضافةتم تدمير جنبا والمركز والفخيد حيث  20/06/1985

عتقال وتغريم عدد كبير من السكان كما تم مصادر كافة الخيم ( المنازل ) ، لذلك إالمواشي و
نظار مما فرض على السكان الفلسطينيين للعيش في الكھوف متواريين عن األالناس  اضطر

  . 1999-1985 ذالعيش في الكھوف من
 

 
 نضال ابو عرام ، رئيس مجلس قروي مسافر يطا ، مقابلة مسجلة ، 1 2019/5/20

على  جيش االحتالل اإلسرائيليول ھجوم من قبل وقع أ  5/1950/ 24  الموافق في يوم الثالثاء " 
الوقت  حريقة الجرون (الجرون = ذلكمنطقة مسافر يطا الي ھيه في عرف الختيارية الي عاشوا في 

كلھا البيادر) عندما ھاجموھا  وكانت الناس بشكل كبير جدا تعتمد على المحاصيل فيجمعوا المحاصيل
بظرف انه المحاصيل مجموعة   فجاء الھجوم االسرائيليمرحلة الدرس تبدأ الحصيدة   تنتھيوبعد ما 

محفور في ذاكرتھم سنة   بقيناس نقطة تحول ل على البيادر وتم حرقھا وعشان ھذا الحدث بالنسبة ل
ھذيك اللحظة بتقلي انه الجرون الي في  عنحريقة الجرون ،انا امي عاشت ولليوم موجودة يعني و

  .1" ت كل المنطقة ءفي المركز كانت حريقتھا بالليل كأنه في شمس او الدنيا انھار يعني اضاو اجنب
 

   نضال أبو عرام
رئيس مجلس  قروي مسافر يطا    
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    918نار  إطالقمنطقة  -
  

،ففي  918النار  إطالق وتعريف  منطقة مسافر يطا والتواني بمنطقة  إعالنتحول اخر في 
قرية صغيرة في مسافر يطا ، حيث بلغ  12طرد الجيش االسرائيلي سكان  1999تشرين األول 
وكتب على أوامر الھدم أن الھدم يجري ألن السكان يعيشون في  ،نسمة 700تعدادھم قرابة 

 918نار  إطالق نار “. وقد جرى تعريف منطقة  إطالق أماكن سكن غير قانونية في منطقة “
  يات.دونم، على أنھا منطقة عسكرية مغلقة منذ سنوات السبعين 30,000لتي تمتّد على قرابة ا
كل المنطقة وما حولھا واحضروا  إغالق ب 2000م ا في بداية الع اإلسرائيلي اإلحتالل م جيشا وق

 .لتواني والكرملا قريتي م نقل السكان بشكل قسري والقوھم ما بينوتسيارات شحن كبيرة  
  
  

 ھدم المنازل   -

 48 اإلحتاللجيش  ھدمھدم في مسافر يطا  وإخطار  310 اإلحتالل جيش سلم 2016منذ عام 
حظيرة   13ومصادرتھا ، وما يزيد عن    خلة الضبع  ھدم مدرسةكما  ،  ةخيام سكني  6منزال سكنيا و  

  :  حسب السنوات موزعة كاالتي للمواشي.

 السنة منزل  خيمة  حظيرة مدرسة

- 3 - 31 2016 

- 1 2 7 2017 

1 6 3 8 2018 

- 3 1 3 2019 

  

 4، و 2013في عام  منھا  بئر 12،  2013-2001بئر ما بين  45 إخطاراما ابار المياه فقد تم  
  . 2  2016في عامابار 

  

 2018، وطريقين عام 2017شوارع رئيسية للمسافر عام  4 اإلحتاللجيش  أغلق الى ذلك إضافة
طريق شعب البطم  إغالق مرات ، و 4الفخيت   -طريق شعب البطم إغالق تم  2019، ومنذ بداية 

 .2الكرمل –

   من الشارع الرئيسي حتى اخر قرية وھي طريق   كم  32ق  يطول الطرمن الجدير ذكره ان
السكان والسلطة الفلسطينية من تعبيدھا،   حتاللاإلويمنع جيش    ترابية ووعرة وخطرة جداً 

    الى تخريب الشوارع التي يتم تعبيدھا بشكل مستمر . إضافة

  
   قطع خطوط المياه  -
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بقطع شبكة  12/2/2019في  اإلحتاللتمثلت اخر محاوالت التھجير القسري التي تنتھجھا قوات 
كم منھا  6بقطع  اإلحتاللكم وقام جيش  26 تصل الىقرية بمسافة  14المياه في خط واصل بين 

عتقال عدد من السكان، وكانت ھذه الشبكة قد نفذت بدعم من مكتب إومصادرتھا بشكل ھمجي و
بالشراكة مع   )OCHA(  ةراضي الفلسطينية المحتلفي األنسانية  تنسيق الشؤون اإلمم المتحدة  للأل
) بتكلفة Action against Hungerو العمل لمكافحة الجوع والفقر ( ) EUتحاد االوروبي (اإل

  يورو. 100،000
تمنع مد مسافر   اإلحتاللاشھر ألن سلطات    4وحفره بشكل يدوي  على مدار    وقد تم العمل عليه ليالً 

بحجة سيطرتھا  وتصادر االليات التي تعمل فيھا يطا بالمياه والكھرباء وترفض تعبيد الشوارع
  .منية والمدنية على مناطق (ج)األ
  

 
  12/2/2019 ،شاحنة تابعة لجيش االحتالل تصادر خطوط المياه التي تم قطعھا بالجرافات
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  2019/ 12/2 ،جزء من خطوط المياه التي قطعھا جيش اإلحتالل في مسافر يطا

 
  20/5/2019نضال ابو عرام ، رئيس مجلس قروي مسافر يطا ، مقابلة مسجلة ،  2

  
 
 
 

اجو قطعو  االنابيب الي ھيه  واالدارة  المدنية بدون سابق انذار بتوجه  2/2019/ 12فوجئنا في  " 
انابيب بالستيك يعني اي مزرعة في العالم بتمد برابيش ولو بدھم يحكو مش قانونية في بعض  

المستوطنات مثل( متسبيه يئير) (مستوطنة قائمة على ارض خاصة فلسطينية) ھمه بحكو عنھا مش
انش مي، ماخدة شارع مزفت، ماخدة شبكة كھرباء، وزارعين فيھا دوالي ولو  8قانونية ماخذه خط  

مشينا مستوطنة افي جاي بنشوف خط المي لو بدنا نشوف مزارع الدجاج الي على اراضي خاصة 
انش   8قريبة من مستوطنة كرمائيل ومستوطنة ماعون ومزارع البقر ومزارع الدجاج ماخذه انابيب  

عشان المزارعين اسرائليين مستوطنين ال ھمه اھل ارض وال ھمه ما يحزنون في المقابلش ، ان 4و 
لشرب النه عنا مشكلة صحية فيلنش بالزبط بس بدنا نوصل مي ا 2احنا بنحكي عن انبوب بالستيك 

 2" مطار  المياه الموجود  من األ
  

  عرام أبو نضال    
   يطا  مسافر قروي مجلس رئيس
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سرائيلي سياسات ھدم المنازل وتدمير اإل  اإلحتاللستيطاني، ينتھج  وبالتكامل مع سياسة التوسع اإل
من مناطق ج ، كما تمنعھم من الحصول على   الفلسطينيين قسراً شبكة المياه  لتسريع تھجير السكان  

، مما حول حياتھم الى حياة بدائية يعيش مياه للالخدمات األساسية من تمديد خطوط للكھرباء او 
  ستمرار بقائھم.إمطار الملوثة للحفاظ على فيھا السكان في المغر والكھوف ويشربون من مياه األ

سكان القرية من محاولة تعبيد طرقھم مما يصعب بشكل  اإلحتالل ومن ناحية أخرى تمنع قوات
كم وھي ترابية ووعرة وخطرة، ناھيك عن عدم  32كبير التنقل الداخلي، علما بأن طول الطريق 

 إضافةوجود مدارس في المنطقة أو مستوصفات طبية كافية للعدد السكاني و لمساحة المنطقة ، 
نار ومن  إطالق نھا تعتبر منطقة عسكرية ومنطقة أسبب  الى خطورة الوصول الى المنطقة ب

  على مختلف جوانب الحياة لسكانھا. اً يالمناطق النائية والمعزولة ، األمر الذي ترك أثر سلب
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موصولة بالكھرباء والماء ، اما قرية التواني الموجودة منذ مئات  1983المقامة عام  معونمستوطنة 
  25/4/2019، السنين يمنع ايصالھا بالماء والكھرباء

   
  
  
  
  
  

  القانون الدولي 
  

حقوقھم األساسية والتي تكفلھا العديد من المواثيق  إنتھاكمن  مسافر يطا والتوانييعاني سكان 
الدولية، والتي يقبلھا المجتمع الدولي على أنھا قواعد آمرة ولو لم تصادق عليھا الدولة في ميثاق 

  دولي.
متداد المستوطنات، عنف المستوطنين وھدم إبشكل مستمر، من خالل  المنطقةتنتھك حقوق سكان 

ال تلتزم بالقانون الدولي اإلنساني والتزاماتھا الدولية كدولة  لاإلحتالأن قوات  حيثالبيوت، 
حتالل، والتي أھمھا واجب عدم إجراء أي تغييرات في المكان الذي تقوم باحتالله (سواء قانونية إ

تمس الملكية أو ديمغرافية) وتوفير بنية تحتية للسكان القائمين في المناطق التي تخضع لقوة 
  .اإلحتالل

ش كريم والحق يحرم الفلسطينيين من ممارسة حقوقھم بما في ذلك حق تقرير المصير، الحق في عي
، الحق في الحرية واألمن، الحق في الحركة التعليمفي بالصحة (المياه النظيفة والغذاء) والحق 

  الحق في الملكية والكثير من الحقوق األخرى.  والتنقل، الحق في الحياة العائلية،
  

حاول سكان مسافر يطا الحصول على المياه من خالل االبار التجميعية للمياه وھي ايضا ما كان 
 يوجد بھا آبار منذ العھد العثماني،تدميره والسيطرة عليه مع العلم أن المنطقة  ب  يقوم دائما     اإلحتالل
 تبين فحوصات المياه إال ان  على االبار اإلعتمادھالي ترميمھا عدة مرات بعد محاولة وحاول األ

 بشري حتى بعد التكرير .ستخدام إأن المياه غير صالحة لشرب أو حتى ألي 
  

 2ھالي توصيل المياه عن طريق أنابيب بالستيكية ال تتجاوز  وھنا حسب المعلومات لدينا حاول األ
انش وھو ما ال نستطيع تسميته بخط مياه حيث انه ال يمكن أن يكفي الحاجة البشرية أكثر من ثلث 

لم تترك ھذه األنابيب وقامت بتدمير   اإلحتاللن سلطات  أال  إحاجتھا وليس بالشكل الدائم أو القطعي  
ستخدام البشري الي منطقة مسافر يطا من حقھم في الحصول على المياه لإلالشبكة كاملة ليحرم أھ

، مما يھدد مستقبل سكان بشكل كامل والعودة الى المياه الملوثة كمصدر للحياة واستمراريتھا 
  المنطقة على الصعيد الصحي بشكل خطير.

  

(ج) في الضفة الغربية، في كافة مناطق    اإلحتاللھذه السياسة باتت سياسة معتمدة تنتھجھا سلطات  
وھي في عمقھا تھدف الى التھجير القسري للسكان ھناك مما يعرض الشعب الفلسطيني للوقوع في 
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على  خلق وقائع جديدة على األرض مستقبالً  في عاما  وسيؤثر 71مسلسل التھجير المتتالي منذ 
للحد من ھذه السياسات االحتاللية مما يستوجب تدخل المجتمع الدولي  كافة فرص الحياة للفلسطينيين  

  االنتقامية.
  
  
 

 
  
  
  

  الحق في المياه -
  

  القانون الدولي لحقوق اإلنسان:
 

ورد حق اإلنسان في الماء كجزء من الحقوق التي تنطوي ضمن حق اإلنسان بمستوى الئق من 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، من العھد الدولي للحقوق  11) من المادة 1المعيشة في الفقرة (

ستخدامات حيث يتطلب أدنى مستوى الئق من المعيشة أن يتزود اإلنسان في الماء المناسب لإل
ملزمة باحترام حقوق اإلنسان للشعب  اإلحتالل، وفي ھذا السياق، وعلماً ان سلطات 3البشرية

الفلسطيني كما أكد الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص بناء إسرائيل لجدار الضم 
حقوق الفلسطينيين في الحصول على  إنتھاكفي األرض الفلسطينية المحتلة، فھي ملزمة بعدم 

 
  1966 ديسمبر 16 ،المتحدة لألمم العامة الجمعية ،  والثقافية واالجتماعية  االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العھد 3



 
SOCIETY OF ST. YVES – Catholic Center for Human Rights 

ثوليكي  المركز – ايف  سانت مؤسسة اإلنسان  لحقوق الكا  
 
 

 

حقوق االقتصادية واالجتماعية مياه الشرب، وخصوصاً كما يتبين من التعليق العام للجنة ال
ويختص بالحق بالمياه، فإنه من المطلوب لتمتع اإلنسان بھذا  15والثقافية، والذي يحمل الرقم 

(مادياً ومالياً  ا الحق توفر ثالثة عناصر أساسية وھي: وفرة المياه، جودتھا، وإمكانية الوصول إليھ
ول، أو السلطة التي تسيطر على األرض وتوفيرھا دون أي تمييز)، وعلى ھذا األساس، فإن الد

ات اإللتزاموالسكان كما في حالة األرض الفلسطينية المحتلة، يترتب على عاتقھا ثالثة أنواع من 
بحمايتھا،  اإللتزامحترام الحقوق، وإب اإللتزام ،تجاه حق اإلنسان بمياه الشرب والصرف الصحي

  .4بتنفيذھا  اإللتزامو
حترام الحقوق أن ال تتخذ الدول أي اجراء من شأنه ان يعطل إلتزام بيتطلب اإلوفي ھذا الصدد، 

بشكل مباشر أو غير مباشر تمتع السكان بالحق بالمياه، أو أن يمنع من وصولھم للمياه الصالحة 
بحماية الحق أن تتخذ الدول اإلجراءات  اإللتزامالبشري أو الحد منه، بينما يتطلب  لإلستخدام
بالتنفيذ فيتطلب  اإللتزاممنع أي أطراف أخرى من االضرار بحق السكان بالمياه، أما المطلوبة ل

من الدول أن تتخذ اإلجراءات التي من شأنھا توفير التمتع بھذا الحق للسكان ضمن كافة الشروط 
  والمعايير المذكورة أعاله.

   

  القانون الدولي اإلنساني:
أن تدير األرض المحتلة بنوايا  اإلحتاللات القائمة بيتطلب القانون الدولي اإلنساني من السلط

كما أكد المقرر الخاص بحالة حقوق  اإلحتاللحسنة وفي صالح السكان المحميين الواقعين تحت 
حول مدى قانونية  2017في تقريره لعام  1967اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 

بمنع وصول المياه الصالحة  اإلحتاللتالي، قيام سلطات احتالل األرض الفلسطينية المحتلة، وبال
للشرب لبعض القرى الفلسطينية، بل وتعديھا أيضاً من خالل مصادرة المعدات والبنى التحتية 

    التي كانت مخصصة لھذه األغراض، يتنافى تماماً مع التزامھا بحفظ مصالح السكان المحميين. 
 
  
  ستيطان:اإل -   

عدم قانونية المستوطنات االسرائيلية في االرض المحتلة   ٨٩/٧٠الجمعية العامة في قراراھا  اكدت  
من والمفوض السامي لحقوق االنسان، الفلسطينية وفق لمحكمة العدل الدولية وكرر تأكيده مجلس األ

ھو ما الى كون ھذه المستوطنات ھي بمثابة نقل لسكان دولة ما الى االرض التي تحتلھا و  ضافةباإل
يحظره القانون الدولي االنساني بشكل قطعي كما يعتبر نقل السكان جريمة حرب يمكن ان تؤدي 

  الى المسؤولية الجنائية الفردية للمسؤولين المعنيين.

جنيف الرابعة "النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين إتفاقية  من    ٤٩تحظر المادة  
أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة  اإلحتاللأو نفيھم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة 
ات الصارخة لقانون الدولي اإلنساني في مادة نتھاكأو غير محتلة، أياً كانت دواعيه" وتعتبره من اإل

والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير ...[  حيث تنص"اقية تفمن ذات اإل ١٤٧
  .“  ]المشروع...
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مؤقت ومنع إيجاد مصالح طويلة األمد في  اإلحتاللإن الھدف من ھذا الحظر ھو التأكيد على أن 
الدولة المحتلة من خالل السيطرة العسكرية والمدنية، وذلك لحماية المدنيين المحميين من سرقة 

ومصادرھم. ھذه القوانين تحمي من قيام أمر واقع ال يمكن تجنبه وعدم تغير ديموغرافية   ممتلكاتھم
  المنطقة.
ري الجماعي جريمة ضد اإلنسانية يعاقب عليھا القانون الدولي، وتستوجب ا جباإل إن النقل

  الدولية).من ميثاق روما (ميثاق محكمة الجنايات  ٧المسؤولية الفردية بحسب نص المادة 
تلتزم إسرائيل بصفتھا السلطة المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع بموجبه يجب ان 

جنيف إتفاقية وفي  ١٩٠٧تفاقيات الھاي إغزة بقواعد القانون الدولي اإلنساني التي ُجمعت في 
ألمن لألمم المتحدة واكد مجلس ا   ، والتي تعكس القانون الدولي العرفي إلى حد كبير.١٩٤٩الرابعة  

جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية إتفاقية والجمعية العامة في عدة مناسبات على انطباق 
  .المحتلة بأكملھا 

كما صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية تؤكد عدم وجود أي صفة قانونية لالستيطان  
  أو الضم، وتطالب بإلغـائه وتفكيـك المستوطنات.

   
  ھدم المنازل: -   
حتاللھا للضفة إإسرائيل سياسة ھدم البيوت كأحد أبرز الممارسات ضد الفلسطينيين منذ  ستخدمت  إ

تحايل على القانون الدولي لت ھذه السياسة على عدة حجج ومبررات لي، وبن ١٩٦٧الغربية عام 
المبررات؛ عدم وجود ولتستمر في ھذه السياسة التي تؤدي إلى تشريد الفلسطينيين. ومن بعض ھذه  

  5 تراخيص للبناء خاصة في القدس، ومتطلبات الضرورة العسكرية.

إن الضرورة الحربية ال يمكن إيجادھا في أي من حاالت الھدم الحاصلة في منطقة (ج)، فالبيوت 
يتم ھدمھا بشكل مستمر وواسع وروتيني كجزء من سياسة الدولة لدفع السكان خارج مدنھم 

ستعمال ھذه السياسة كعقوبة جماعية كذلك. وعليه ال يمكن فصل سياسة التھجير إوأرضھم، ويتم 
   سة الھدم.عن سيا 

منزل وأبنية   ٤٨٤٨٨أحدث تقديراتھا ان    االرض المحتلة فيوتتحدث احصائيات ھدم المنازل في  
٪ ٥-٣من بين ھؤالء  ١٢٠٠٠، ُوقدر أنه 6تحت مختلف الذرائع – ١٩٦٧أخرى ھدمت منذ عام 

محتلة ، يتجاوز عدد عمليات الھدم في األراضي ال١٩٦٧منذ عام    7منھم كانوا عمليات ھدم عقابية.
منزال ومباٍن أخرى، وفقاً لدائرة شؤون المفاوضات   ٣٣٨٠منزل وفي القدس    ٣٠٠٠٠  الفلسطينية

 
   53 المادة الرابعة جنيف  اتفاقية ؛46 المادة الھاي  لوائح  انظر  5
ً  ،قرر 119 القاعدة حالة في. ً  انظر. عسكرية ضرورة يشكل  الردع أن واحداَ  قاضيا  االحتياجات بحجة الھدم عمليات» بتسليم أيضا

     .www.btselem. org/ razing.( 2011،  1 يناير) «األمنية 
ً   انظر.)  2016، 27 نوفمبر منذ(   http:icahd.org://البيوت ھدم ضد  اإلسرائيلية للحركة الرئيسية  الصفحة  6  وقف يجب» أيضا

 ھدم ضد اإلسرائيلية  الحركة قبل من المتحدة األمم في  اإلنسان حقوق  لمجلس التقدم: الفلسطينية البيوت ھدم في إسرائيل سياسة
  / icahd.org/analysis/facts‐the‐get «البيوت
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ويعد المنحى األكثر مدعاة للقلق ھو حدوث عمليات ھدم البيوت  8في منظمة التحرير الفلسطينية.
على أساس إجراءات عقابية  – ٢٠١٤ھذه في االنتفاضة األولى والثانية وبعد أحداث صيف عام 

  .وإدارية وتحت مبرر الضرورة العسكرية
 

  نتائج : -
  

  وھذا يعني الشروعوبقرار علني امام العالم الى ضم الضفة الغربية  اإلحتالليسعى 
بضم  سرائيلإفي تاله توصية مركز حزب الليكود الحاكم  ،ستيطانيةبشرعنة البؤر اإل

اإلسرائيلي (البرلمان  قر الكنيستأالضفة الغربية وبسط السيادة على المستوطنات ، كما و
عتراف بمؤسسات التعليم العالي في المستوطنات قانون اريئيل ويعني اإل اإلسرائيلي)

ويعد نجاح  .سرائيلي مما يعتبر خطوة نحو ضم فعلي للضفةكجزء من التعليم العالي اإل
لية ايليت شاكيد في تمرير قانون ينص على على تطبيق أي تشريع يئالسراوزيرة القضاء ا

جديد على المستوطنات جزء من الضم القانوني، واخيرا كان قانون نقل صالحيات 
المحكمة العليا الى محكمة الشؤون االدارية في القدس بمثابة ضم قانوني ولعل األمر األكثر 

اط تصنيف األراض المحتلة المعترف به دوليا خطورة الذي يعكسه ھذا التعديل ھو إسق
  عن الضفة الغربية والتعامل معھا كجزء من إسرائيل.   

  

  تعمل اسرائيل وبشكل ممنھج ومدروس يخدم خطوات ضم الضفة الغربية على تھجير اكبر
عدد ممكن من الفلسطينيين من مناطق ج الى مناطق أ و ب ، فھي ترى مصلحة استراتيجية 

مناطق ج وتعتبرھا امتداد للمستوطنات االسرائيلية المنتشرة في كل ارجاء الضفة في 
، وتضع يدھا على كافة الموارد محمية طبيعية 35الغربية وتسيطر فيھا على ما يزيد عن 

الطبيعية ، وتمنع الفلسطينيين من بناء االبار او استغالل المياه الجوفية من جھة وتعتمد 
  ن جھة اخرى.سياسة ھدم المنازل م

 للمستوطنات مياه آبار حفر على تأخير دون من المدنية باالدارة يسمى ما  توافق المقابل، في
 من  عالية  إنتاجية  ذات  فلسطينية  مناطق   فوق   اآلبار  ھذه  من  البعض  ويقع  القانونية،  غير  اإلسرائيلية

 بالقرب تقع التي الفلسطينية  اآلبار فتجف بينما  ، منتظمة بصورة المستوطنون ويستخدمھا  المياه،
  .منھا 

  

 
 ) /2015 ديسمبر( " اإلنساني الدولي للقانون خطير انتھاك: المنازل ھدم" الفلسطينية، التحرير لمنظمة المفاوضات شؤون دائرة 8

https://www.nad.ps/en/publication‐resources/factsheets/home‐demolitions‐grave‐violation‐

international‐humanitarian‐law /  
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   قد ضاعف من عدد المستوطنات اإلسرائيلية على أراضي الضفة الغربية   اإلحتاللنجد أن
مستوطنة   515مستوطنة قبل أوسلو إلى    144وقطاع غزة من    -  بما فيھا القدس الشرقية  -

 . 9 2018وبؤرة استيطانية عام 

ات الجماعية للقانون الدولي والقانون الدولي نتھاكمن اإل  )ج(تعد السياسات اإلسرائيلية في مناطق  
حيث أن دولة إسرائيل ال تلتزم بالقانون الدولي اإلنساني وال تأخذه بعين االعتبار، بل  ياإلنسان

العكس، تصر اسرائيل على انتھاج سياسة التھجير القسري للفلسطينيين في ازدراء واضح للقانون 
الذي صدر في  ١٧٩٧الدولي والمناشدات الدولية، وخير مثال على ذلك ھو األمر العسكري رقم 

(تم تجميد نفاذه بشكل مؤقت) والذي يوّسع صالحيات اإلدارة المدنيّة في ھدم أو   ٢٠١٨يسان  ن  ١٧
  إزالة المباني الجديدة المقامة على األراضي الواقعة في مناطق (ج) بحّجة البناء غير المرخص

  .او الضرورة األمنية

  
       

 
   

 
، أوسلو اتفاقية لتوقيع والعشرين الخامسة الذكرى في األراضي أبحاث مركزبيان صادر من  9

http://www.lrcj.org/publication‐8‐1018.html  
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