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ركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة ملبيان صحايف 
 الفاصل اجلدار "ن بعنوا "بمكوم"ومؤسسة " بتسيلم"لـ  مشتركيشير إىل تقرير  "بتسيلم"

 " املستوطنات توسيع إىل يهدف

١٥/٩/٢٠٠٥  
 

  
بتسيلم وبمكوم اليوم احلكم يف قضية مستوطنة الفي منشيه، تنشر املنظمات  يف أعقاب إصدار

مقاطعه،  الذي يحدد أن االعتبار املركزي يف حتديد مسار اجلدار الفاصل، يف معظم، جديداً تقريراً
: حتت غطاء األمن" اسم  يثبت التقرير الذي يحمل. املستوطنات يف الضفة الغربيةهدف إىل توسيع 

لدولة الذي ينص على أن مسار نه، بخالف ادعاء اأ ،"توسيع املستوطنات يف ظل اجلدار الفاصل
فقط، فاالعتبار املركزي من وراء حتديد مقاطع كثيرة معايير أمنية  اجلدار الفاصل قد حتدّد وفق

مساحات اخملصصة لتوسيع املستوطنات وراء اجلانب  اجلدار الفاصل كان ضمّ من مسار
  .جديدة مستوطناتت هذه احلاالت تشّكل هذه التوسيعااجلدار، ويف جزء من  من" اإلسرائيلي"
  

، بل أنه يف املناطق عديدة نه مل تكن االعتبارات األمنية ثانوية فقط يف مناطقيتبين من التقرير أ
والنية يف توسيع املستوطنات قد اختار اخملططين  فيها تضارب ما بين االعتبار األمنيالتي كان 

وحتى ولو كان " اإلسرائيلي"لتوسيع املستوطنة داخل اجلانب  اخملصصةيشمل املساحة  مساراً
اجلدار  خطط توسيع املستوطنات يف عملية التخطيط ملسارإن مراعاة . املس يف األمن الثمن

احملاذية لهذه  اإلنسان لسكان القرى الفلسطينيةت إىل تعاظم عملية انتهاك حقوق الفاصل، أدّ
  .املستوطنات

  
خرائط مفّصل لل التي تشمل على حتليلويتطرق التقرير يف إطاره إىل أربع حاالت اختباريه و

. اخلرائط ومسار اجلدار الفاصل ربع مستوطنات، وكذلك الصلة ما بين هذهاملوجودة لتوسيع أ
نفي  –) آدم(موديعين عيليت، وجيفع بنيامين  تسوفين، الفي منشيه،: املستوطنات األربع هي

اصة بثماين حاالت آخرى تأثر املستمسكات اخليعرض أهم  عالوة على ذلك، فإن التقرير. يعقوب
ريحان، سلعيت، : املستوطناتبصورة ملحوظة من خطط توسيع  فيها مسار اجلدار الفاصل

  .اريئيل، كدوميم، حفاعوت واشكولوت اورانيت، عوفريم،
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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