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 ،الدكتور سالم فياض كومة الفلسطينية،حلرئيس ا لمةك
  أمام مؤتمر مؤسسة الدراسات الفلسطينية

  "واألغوار) ج(واقع ومستقبل املنطقة "
  

  
، أن تقوم إسرائيل ،املبادئ واملرحلة االنتقالية إعالنوفقاً التفاقيتي  ،كان من املفترض

 ،للسلطة الوطنية "ج" املسماةق بنقل املسؤولية عن كامل الصالحيات األمنية واملدنية يف املناط
 التشريعي(شهراً بعد تنصيب اجمللس  18خالل  ،"ب" املسماة املنطقةعن املسؤولية األمنية  وكذلك
كان قد أشار إىل املناطق بل علماً بأن إعالن املبادئ مل يكن قد تطرق لهذه التصنيفات، . )األول

حوال، وبفعل التأخير يف إبرام االتفاقية ولكن ويف كل األ. غير املأهولةاملناطق املأهولة و
 نقل املسؤولية عنتنفيذ ، كان من املفترض االنتهاء من 1995االنتقالية التي وقعت يف سبتمبر 

بحيث، وكما ورد يف االتفاقات املوقعة بين منظمة التحرير  ،1997عام أواسط  يفتلك املناطق 
جميع األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام على  اوإسرائيل، تبسط السلطة الوطنية مسؤولياته

واحلدود، والتي تشكل، باإلضافة إىل قضايا الالجئين  ،قضايا القدس واملستوطنات وتبقى، 1967
من املفترض  للبت بها يف إطار ذلك احلل، األمر الذي كان  واألمن واملياه، قضايا احلل الدائم

نهاية اإلطار الزمني ل احلد األقصى ، وهو1999عام  يفأيضاً وفقاً لالتفاقات أن يكون قد تم 
   .ةللمرحلة االنتقالي

، وعملت على تقويض هذا االستحقاقتنفيذ املتعاقبة مل تلتزم ب إال أن حكومات إسرائيل
 يتركز، والتي واألهداف املرجوة منها نيجوهر العملية السياسية ومرجعياتها وإطارها الزم

تمكين وبالتايل ، 1967منذ عام  عن أرضنا احملتلة ائيلياإلسرإنهاء االحتالل  على هاجوهر
 ،وبدالً من ذلك .عليها ،القدس اوعاصمته من بناء وإقامة دولته املستقلة،وسلطته الوطنية شعبنا 

سياسة تهدف بمضمونها  إسرائيلت ، اعتمديف املنطقة باعتباره مفتاح السالم واألمن واالستقرار
وخاصة القدس الشرقية  ،كام سيطرتها على أرضنا احملتلةوإح إعادة تنظيم االحتاللإىل 

معظمها يف التي يقع الطبيعية  مواردنا ، واالستمرار يف السيطرة على"ج"واملناطق املسماة 
الشعب الفلسطيني يف معازل مقطعة داخل إسرائيل ودفعت  .سيما املياه ،"ج" املسماةاملناطق 
التي تشكل جوهر و ،إىل استبدال قضايا احلل الدائم، وسعت بشتى الطرق "أ" املسماة املناطق

املتعلقة وخاصة  ،الصراع، باملواضيع التي تعمدت عدم االلتزام بتنفيذها خالل املرحلة االنتقالية
 خالل املرحلة هاأن يتم حلأيضاً كان من املفترض  تيالنازحين الباإلضافة لقضية األرض، ب

  . االنتقالية
  

ها طوال التعامل معسعت إىل على استباحة هذه املناطق، و تيجيتهاستراا إسرائيل بنتقد و
 هاتوسعل اًاستراتيجي اًعمقبما يجعل منها ها، ومتنازع عليأراض وكأنها السنوات املاضية 

الذي نصت عليه  ،التنسيق جعلت منوفيها، مسؤولية التخطيط والتنظيم احتكرت كما  .االستيطاين
، طقاهذه املن تنمية يفللأي احتياج فلسطيني  ضد اًمسلط "يتوڤ"، االتفاقية إزاء هذه الصالحية

ام بأي من القي ،وبصورة شبه مطلقة ،بصورة مستمرة تمكين شعبنا وسلطته الوطنية حيث رفضت
على وتشديد اخلناق بل، وسعت بكل السبل لتضييق مصادر احلياة  .هافي يذكر جهد تنموي
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جميع بتقديم  فيه يف وقت قامتهذا ، لهمق طاردة علها مناطجل فيها ينطناملواطنين القا
 هافي ناموارد جميع وتسخير ،التوسعي االستيطاين مشروعهاتعزيز التي تساعدها يف التسهيالت 

  .خلدمة هذا املشروع
  

املتعاقبة هذه املناطق لفرض سياسة األمر  اإلسرائيليةلقد استباحت احلكومات  نعم،
القدس كما يف  ،بما يف ذلك داخل عمق الضفة الغربية ،تيطاينواستكمال مشروعها االس ،اقعالو

يف استخفاف البعض استثمرت ال بد من اإلشارة إىل أن إسرائيل و. األغوار الفلسطينيةاحملتلة و
األرض وما عليها من مستوطنات وغيره ستؤول لنا يف "بما انعكس يف مقولة (الساحة الفلسطينية 

إحكام سيطرتها على أرضنا مشروعها االستيطاين وملواصلة لسياسة هذه اإزاء  ،)نهاية املطاف
دون سقف  ،إىل مرحلة مفتوحة 1999بعد عام دخول املرحلة االنتقالية  أنناهيك عن  احملتلة،

األمر احملتلة خاصة يف هذه املناطق، أرضنا استباحة يف  ، قد مكنها من االستمرارزمني حمدد
وانهيارها بعد كامب  ، ال بل،العملية السياسيةوتقويض مضمون  تدهورإىل الذي أدى يف الواقع 

التأشير بشكل رسمي يف اجتاه القبول بمبدأ تبادل األراضي، يف   أن كما. 2000ديفيد يف عام 
ن إسرائيل من تهميش االحتجاجات الفلسطينية والدولية إزاء استمرار مرحلة ما بعد أوسلو، مكّ

وغالبًا ما ارتكز اجلهد . االنتقاص من فعالية هذه االحتجاجات وبالتايل ،التوسع االستيطاين
عالم كل هذا الصخب والضجيج طاملا : "لي يف هذا اجملال على مقولةالسياسي واإلعالمي اإلسرائي

ومن  "ستؤول الكتل االستيطانية الرئيسية يف نهاية املطاف إلسرائيل يف إطار تبادل لألراضي؟
 ملضمون شير يف اجتاه القبول بمبدأ التبادلية هذا قد انطوى على تطويعاجلدير باملالحظة أن التأ

تآكل  إىلالذي أدى بدوره  األمرالشرعية الدولية ليغدو أكثر انسجاماً مع ما هو مقبول فلسطينيًا، 
 إىل أيضاًأدى  وبما ما يتعلق باحلدود ومصير املستوطنات، يف مرجعية عملية السالم، وخاصة في

وخاصة يف  ،يف املواقف املعلنة للجنة الرباعية 1967حدود عام  إىل اإلشارةجمرد  إمكانيةعدم 
   .اآلونة األخيرة

  
 ىأخذت منحكانت قد  ،ومنذ أوسلو ،بوجه عام السياسية ن العمليةأب اإلقرارال بد من  كما

استحقاقات  بقبول الطرفين به، ال على تنفيذ عتقديُأي على ما  ،التركيز على ما هو عملي تمثل يف
، ومرجعية عملية السالم العدالةأسس و ،متطلبات القانون الدويل ضيهتعملية السالم وفق ما تق

نحن الفلسطينيين الطرف األضعف يف الصراع، فإن فشل العملية السياسية  لكونناوبالنظر . ذاتها
سبق وكما ، حل نهائي قد أدى إىلعبر جوالت متعاقبة من املفاوضات واملبادرات يف الوصول 

 أكتوبر/ ولاألتشرين  12يف  يف خطاب أمام جمموعة العمل األمريكية من أجل فلسطين وبَينتُ
 د منال بكان  تآكل يف موقفنا التفاوضي إىل ور عدد من املسؤولين األمريكيين،بحض 2008

ية إعادة توجيه العملية السياسب وذلك ،البنيويإصالح هذا اخللل على  العملمراجعته، من خالل 
   .العملية السياسيةالعدالة، أي نحو ما تتطلبه مرجعية أسس والقانون الدويل  متطلباتنحو 

  
مع ، 2000سبتمبر عام /أيلول يف نهاية وقد أسهم يف هذا التآكل ما آلت إليه األمور

لتطلق  ،حتت ذرائع األمن من استثمارها إسرائيلتمكنت األوضاع نحو منزلقات خطيرة  تدهور
يف بدأت يث ح ،نتوناتاالعزل والك أطواقفرض سعت إىل و ،ال بل .االستيطاين هاالعنان ملشروع

 11املناخ الدويل الذي نشأ بعد أيضاً يف ذلك اجلدار، مستثمرة  تنفيذ خمططها إلقامة



3 
 

، كافحة اإلرهابمل الدويلتحالف الجزء من كنفسها  إسرائيل وضعت عندما، 2001سبتمبر /أيلول
تلة، وحتديداً يف ع خمطط استيطاين استعماري على أرضنا احملتنفيذ أوسيف  وبما شهد تسريعاً

، وفرض أرضناواسعة من  أجزاء، وذلك يف حماولة لضم ويف القدس الشرقية ،"ج" ةاماملناطق املس
  .واالستيطانخمططاتها إزاء مستقبل احلدود 

  
، وانطالقاً مما لدينا تبلورت تبدأ ،اإلسرائيلية واجهة هذه السياسةومل ،2008م عاال نهاية ويف      
بالرغم البناء يف اجتاه حتقيق الدولة " حتت شعار 2007عام أواسط منذ  حتقق على األرض قد كان

 ، والذي استهدف"إنهاء االحتالل وإقامة الدولة: فلسطين"مالمح برنامج العامين ، "من االحتالل
أولويات وآليات مواجهة  ديدحت رة املواطنين على الصمود من خاللتعزيز قد أساسيةبصورة 

البقاء تعزيز قدرة شعبنا على توفير وسائل إضافية تمكن من ب ،املشروع االستيطاين اإلسرائيلي
ستكمل ي، "2011-2009" للعامين بلورة ذلك يف إطار خطة ملموسة وقد تم .هوالدفاع عن أرض

توفير مقومات واطنين وبناء مؤسسات الدولة القوية والقادرة على تلبية احتياجات امل امخالله
بهدف التعجيل يف إنهائه من  بالرغم من االحتالل وممارساته ،لهمواخلدمات األساسية  الصمود

فقط  ليس ،حينها وكان همنا األساسي .خالل استنهاض كامل الطاقات الكفيلة بتحقيق ذلك
 ،بما قبل كلّ ذلكة إىل ذلك، ورباإلضاف بل، ،أو أهدافٍ بعينها فقط ،الوصول إىل نتائج ملموسة

النهوض بالوعي الفلسطيني من حالة اإلحباط والشعور بعدم القدرة واهتزاز الثقة بالنفس إىل 
وبما يساهم يف استنهاض كامل  ،جنازعلى اإل اإلحساس بالقدرةحالة التحدي ومستوى ترسيخ 
ىل إحداث ربط وبمعنى آخر، فقد هدفنا إ .التحرر الوطنيانخراطه يف عملية يحقق طاقات شعبنا و

   .ملموس بين عملية التحرر الوطني ومتطلبات البناء الديمقراطي
  

يف نهاية " إنهاء االحتالل وإقامة الدولة: فلسطين"  برنامجال هذاداف هأتم اإلعالن عن لقد 
روح نفسها طريقنا لدحر امللموسة التجربة  جعل من مصدر إلهامبات  حيث ،2009 أغسطس/آب

مواجهة واالنطالق نحو التحدّي و ،القدرة على اإلجنازغياب الثقة بائرة من داالنهزامية واخلروج 
مشروع إسرائيل فإذا كان  .من خالل فرض الوقائع اإليجابية على األرض االستيطايناملشروع 
وكما  ،نكون قد وضعنا أنفسناعمل عليه نو ،طرح عكس ذلكنعندما  فنحن ،دولياً نا عزليستهدف 

وهذا هو جوهر الفكر الفلسطيني ، اإلسرائيلياالستيطاين لمشروع لعلى مسار مواجهة  ،يجب
  .الوطني ملشروعناناوئ املقاوم جلوهر الفكر اإلسرائيلي امل

  
 اتمسارثالثة على  السلطة الوطنية كز عملتراقد ف ،خر لهذه املسألةوعلى اجلانب اآل

 قوماتوتوفير م ،شعبناحول متطلبات استنهاض طاقات تمحورت  ،فه األهدالتحقيق هذ مةمُتالز
ودعم  من خالل تنفيذ مشاريع التنمية ،على الثبات والبقاء على أرضه وقدرتهه تعزيز صمود

، بما فيها "ج"املناطق اُملسماة يف القدس الشرقية ويف ذلك يف بما  ،على نطاق واسع الصمود
ء من شعبنا إلسقاط مضمون وظيفته يف عزل جزوذلك  ، ومناطق خلف اجلدار العازلاألغوار
مون ونوعية اخلدمات التي مضبو ،مؤسساتناقدرة ب النهوض ضرورة إىل أيضاًوارتكز ذلك . وأرضه
روح ، استنهاض تلك األدواتمن خالل  ،وأما املسار الثاين فقد استهدف .للمواطنين تُقدمها

النضال ب الثالث واملتمثل سارامل ند يف نفس الوقتيسبما وتوسيع نطاقها، املقاومة السلمية و
   .الستعادة حقوقنا الوطنية السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية يف احملافل الدولية
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أن  حيث عمل احلكومة،على رأس سلم أولويات  كان وسيظلشعبنا  تعزيز صمودإن 

كما أن  .وفعّال ن له أثر إيجابيكا "ج" طقايف املنوممارساته مع إجراءات االحتالل االشتباك 
من منطلق  أرضهم الناس يدافعون عنجعل السلمية الشتباك مع االحتالل وعبر املقاومة الشعبية ا

وكأنها أراٍض  على حد سواء الدويلالفلسطيني ويف الوعي هذه املناطق بدت بعد أن  ،حقهم فيها
  . متنازع عليها

  
عن التنمية  صبتركيز خافيه أصبحنا نتحدّث عندما  إىل الوقت الذيبالذاكرة هنا ونعود 

أطروحاتهم  يجددون اإلسرائيليونبدأ  إذ يف أعقاب ذلك،. وفرض حضورنا فيهاذه املناطق، ه يف
نزع السيادة األمنية أن لدرجة أنهم باتوا يصوّرون  ،ضروري وحيوي هااألمني فيبأن تواجدهم 

هذا و، حربنشوب  أو أنّ هذا األمر سيؤدي إىل ،بمثابة إعالن حرب هذه املناطق هو عن اإلسرائيلية
يف ذلك . "دوري غولد مركز القدس للشؤون العامة الذي يديره"عن يف حينه در صرير تق تضمنهما 

وأصبح احلديث ، أدوات التنفيذكما هي  اًمهمكان ولكن الفكر هنا  ،األطروحاتهذه  االوقت استهجن
من خالل املشاريع مللموسة واتمليه املسؤولية املباشرة  ،وهو الصمود ،عن شِعار فلسطيني موحِّد

  .التي يتم تنفيذها
  

ولدينا  ،حول الكيفية التي من خاللها يمكن تعزيز الصمود جديكان لدينا تفكير لقد 
يكترث  يعد شعبنا ملف .تبين جناعة هذا التفكير من خالل املمارسة بوحي منهعشرات األمثلة التي 

العامين قد ساهمت املكونات اخملتلفة لبرنامج و. "ج"و "ب"و "أ"بتصنيف أرضه إىل ذلك الوقت  منذ
وتثبيت الناس  ،وهو تعزيز الصمود ،وجود منطلق فكري موجّه وناظمإىل هذه املكونات تكامل و

أنت تبني هنا حتت االحتالل، بالرغم ف .هذا هو املسّوغ الوطني القومي للفكر التنموي. على أرضهم
لها جتليات خمتلفة  هذه فكرة متواصلة .جيل يف إنهائهالتع، ومن أجل تهمن االحتالل، ويف مواجه

إصرار شعبنا مدى قد بات كل مشروع ننفذه على األرض ُيعبر عن و .فكر موجّه واحد يحكمهاولكن 
حلفاظ على هوية هذه املناطق، وترسيخ ا ويساهم يفعلى أرضه،  يف البقاءعلى ممارسة حقه 

هد اجل من خالل ،أيضاً حيزاً بارزاً يف عملنا األمروقد احتل هذا . جابية عليهااحلقائق اإلي
مثل يف تَ، ولعل أبرز مواقع هذا اجلهد الدويل املُساند حلقنا املوقفحشد يف  كثفاملدبلوماسي ال

ميدانيًا  عاطل حيث أثناء زيارته األوىل لفلسطين، ،بان كي مون ،زيارة األمين العام لألمم املتحدة
ية اجلهود التي تبذلها السلطة الوطن، و"ج" املسماةيف املناطق  ناشعبناء الواقع الذي يعيشه أب على

بيت إجزا ومنزل لقرية  ،السيدة نايف بيالي ،اإلنسانمفوضة حقوق زيارة  وكذلك. لتعزيز صمودهم
 ،يف التحدي والصمود أسطورياًوالذي شكل نموذجاً  ،رحمه الله ،"أبو سمير"صبري غريب  املناضل

. حقوقهألبسط إسرائيل نتهاك شعبنا ومدى اعلى املعاناة التي يعيشها ة نايف السيدحيث اطلعت 
 والدوليين الذين اطلعوا عن قرب األوروبييناملسؤولين العديد من زيارات  إىلباإلضافة  ذلك كلهو

 يف الوعي يتبلور بات وقد .شعبنا يف هذه املناطقومدى املعاناة التي يعيشها على الواقع الصعب 
احلكومة  حماوالتعلى أيضاً  اطلعواحيث ، بهذا الشأن ضرورة اتخاذ مواقف واضحة الدويل

، بما يف ذلك تقويض جهودنا يف البناء واملأسسة، وتعطيل عملنا يف هذه املناطقلاإلسرائيلية 
ال ُيمكن أن ننسى طريق احلرية يف و. تم تنفيذهاالتي التنموية البسيطة املشاريع  عدد منتدمير 
ويف كل مرة كنا  .ل على هدمه وتخريبه أكثر من مرةني حسان الذي أقدمت جرافات االحتالقراوة ب
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لعون ويحرقون تهم يدمرون ونحن نبني، هم يق: "وشعارنا املوجه حينئذ كاننعود وُنعيد تعبيده، 
العقبة أهلنا يف  صمود وحتدي كما ال يمكن أن ننسى ".ةضعافٍ مُضاعفأاألشجار ونحن نزرعها ب

ا والتواين وأم اخلير واخلان األحمر وطانا، وغيرها من اخلرب ومضارب يسوأم النير وس خربو
ات التخريب البقاء رغم كل سياستمكينهم من وأهلها،  حلكومة على تعزيز صمودعملت ا البدو التي

  .والتدمير اإلسرائيلية
  

إصراره ه، والحتالل وإرهاب مستوطنيطغيان املتمثل يف حتدي شعبنا لإن هذا املشهد ا
، يف مواجهة كل أشكال التخريب والتدمير مارهاعإوحمايتها وزراعتها وبأرضه على التمسك 

ظهر مشهد الصراع على حقيقته بين إرادة شعبنا أ، هاقوات االحتالل لتكريس تسعى ذيواحلصار ال
  .صادرة سُبل احلياة ملالهادفة يف احلياة والبناء، وبين تخريب االحتالل وحماوالته 

  
، "ج" ةاملناطق املسماوالقدس الشرقية  حولقناصل االحتاد األوروبي،  تقريرا وقد جاء

هذه املناطق، حيث ما كنا قد صممنا على نقله للعامل إزاء متطلبات واحتياجات شعبنا يف  ؤكدالي
املناطق والقدس الشرقية يف أن سياسات وممارسات االحتالل اإلسرائيلي  إىلأشار التقريران 

ال يمكن أن توصف إال بأنها جزء من سياسة ممنهجة تهدف إىل جعل املناطق  ،"ج" ةمااملس
 األخير املانحين بيان اجتماعباإلضافة إىل ذلك . ية مناطق طاردة للوجود الفلسطينيالفلسطين

واألهم  .هذه املناطقالتنمية يف تمكين السلطة الوطنية من ضرورة على  والذي أكد ،يف بروكسل
من العام احلايل،  أبريل/يف نيسانتماعها األخير اللجنة الرباعية يف اج الذي صدر عن نبياال هو

إىل تمكين السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ا دع حيث
  .اعتبارها مناطق حيوية ملستقبل دولة فلسطينوشدد على يف هذه املناطق، 

  
حيوية للدولة الفلسطينية  "ج"املتضمنة اعتبار املناطق املسماه وبهذه اإلشارة األخيرة، و

لصالح اعتبارها جزءاً ال يتجزأ من  مكانة هذه املناطق يف الوعي الدويل تسمحُ  املستقبلية،
عديدة لها  دوالًمن اإلشارة إىل أن  أيضاً ال بدهنا و .1967األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام 

دخلت معنا يف مذكرات تفاهم إلقامة وتطوير مشاريع يف املنطقة دولية مكانتها على الساحة ال
يظل من الضروري أن تنتقل هذه املواقف الدولية إىل خطوات  ،ومع ذلك .األغواربما فيها  ،"ج"

هذه املناطق وإلزامها إسرائيل بوقف خمططاتها التوسعية يف عملية ملموسة قادرة على إلزام 
  .بكامل مسؤولياتها فيهابتمكين السلطة الوطنية 

  
بات سالح شعبنا األقوى يتمثل يف تمسكه باملقاومة السلمية بكل مكوناتها، وشعاره قد و

ومل يعد بإمكان إسرائيل أن تنجح يف كسر اإلرادة الفلسطينية ". البقاء مقاومة، وإنا هنا باقون"
البقاء مقاومة "نعم،. ريةه وإصراره على الوصول إىل احلوروح األمل والتحدي لدى شعبنا يف سعي

ويف مواجهة إصرار احلكومة اإلسرائيلية على إدارة ظهرها إلرادة اجملتمع  ".والبناء مقاومة... 
يف خلق  االستمرارال بد من  كان ، والقدس الشرقية،"ج"ويل حول مكانة املناطق املُسماة الد

يقة أن القدس الشرقية، كما حق ، وبما ينسجم مع ضرورة تكريسى األرضالوقائع اإليجابية عل
فلسطينية احملتلة منذ عام ال يتجزأ من األرض ال جزء هي ،"ج"األغوار، وكافة املناطق اُملسماة 

وتشكل االمتداد بل  ،لسلطة الوطنيةوحة لعمل اومساحة مفتوأنها ميدان عمل حيوي ، 1967
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ما يزيد  تشكل "ج"ق املُسماة املناطف .بنيتها التحتيةتوسيع نطاق احليوي لبناء دولة فلسطين و
حوايل فقط فيها، بفعل السياسات اإلسرائيلية، يعيش مع ذلك و .الضفة الغربية أراضي من% 60 عن

، منها% 70البناء الفلسطيني على  يحظر، ومن البدو 27,500، من بينهم فلسطيني 150,000
 565، بينهم شخاصأ 1006ن ع ما يزيد دَقَقد فَو .لقيود صارمة ويخضع البناء يف الباقي منها

%  87باإلضافة إىل أن . 2010، أي أكثر من الضعف مقارنةً بعام 2011منازلهم خالل عام  طفالً
هي مُخصصة الستخدام د تكون حمظورة على الفلسطينيين، و، تكا"ج"من األراضي املُصنفة 

ربع الفلسطينيين يقطن حوايل و. سيطرة املستوطنات اإلسرائيلية اجليش اإلسرائيلي، أو تقع حتت
 3400من البدو والرعاة، ويقيم  7.900، منهم "ج" املسماة والبحر امليت يف املنطقةاألغوار يف 

بينما يقع  .جابهون خطر الطرد اإلجبارييهم جزئياً يف مناطق عسكرية مغلقة، وكلياً أو  شخص
طر على مقدرات تسيوهي مستوطن،  9500مستوطنة إسرائيلية يسكنها  37حوايل يف األغوار 
واألراضي الزراعية ومصادر املواصالت وطرق الكبح الوصول إىل وت هذه املناطق،شعبنا يف 

، %23وايل حل "ج"بين األفراد يف املناطق املصنفة نسبة الفقر  وصول مما أدى إىل ،املياه
بلغ عدد  قدو. %18 تبلغ حوايل التي األخرى الضفة الغربية مناطق نسبة الفقر يف باملقارنة مع

جتمعاً سكانياً مقابل  67، 2010التجمعات السكانية التي يوجد فيها شبكة مياه عامة خالل عام 
غير متصلة  هامن اًسكاني اًجتمع 98 كما أن، شبكة مياه عامةال يوجد فيها  اًسكاني اًجتمع 39

وذلك باإلضافة إىل ي، جتمعات فقط متصلة بشبكة صرف صح 8بشبكة صرف صحي مقابل 
لتر للفرد، أي  20مستوى استهالك املياه يف اجملتمعات التي تفتقر إىل شبكات املياه إىل  تدنى

   .أدنىكحد  ُخمس ما توصي به منظمة الصحة العاملية
  

،  بيت حلميف  19منها  ،جتمعاً 194 ناطقهذه املعدد التجمعات الفلسطينية يف بلغ  وقد
، قلقيليةيف  14، ونابلسيف  13، والقدسيف  29و ،أريحايف  6، وجنينيف  25و، اخلليليف  54و
  .طولكرميف  10، وطوباسيف  10و ،سلفيتيف  4، ورام اللهيف  10و

  
 ،تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة يف األراضي الفلسطينية وقد أشار

يف  "ج" نطقةالتي تتّبعها السلطات اإلسرائيلية يف امل وتنظيم األراضيسياسة التخطيط إىل أن 
يبين و ."ج" املسماه من أراضي املنطقة%  99الضفة الغربية تمنع الفلسطينيين فعلياً من البناء يف 

تطبق إسرائيل  ،"ج" من أراضي املناطق املصنفة%  70البناء يف نحو  إضافة إىل منع ،نهأالتقرير 
  .تراخيص للبناءيف النسبة املتبقية سلسلة قيود تلغي عمليًا إمكانية احلصول على 

  
وزارة احلكم احمللي، وفقاً ل أحد عشر جتمعاًيف األغوار  ويبلغ عدد التجمعات السكانية هذا

- اجلفتلك-مرج الغزال - الزبيدات-مرج نعجة -والديوك الفوقا-النويعمة- العوجا-أريحا( وهي
 ريحاأكان األغوار بما يشمل عدد س ويبلغ ).خميم عين السلطان-خميم عقبة جبر -فصايل

 اً جتمع 20أما مناطق خلف اجلدار، فيبلغ عدد التجمعات السكانية فيها  .ألف نسمة 52واخمليمات 
  .ألف نسمة 14 نحو ، ويبلغ عدد سكانهااً سكني

  
يف ركز ت استراتيجيااتخذت احلكومة  2007، ومنذ عام مواجهة هذه السياسةويف 

يجابية على ياسة فرض احلقائق اإلهذه التصنيفات، واتبعت سعدم االكتراث ب علىجوهرها 
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 3000تنفيذ حوايل  املاضية اخلمس تم خالل السنوات وقد. اإلسرائيليةرغم كافة العراقيل األرض 
إنشاء وجتهيز ما يزيد عن  ، وتم من خاللهامليون دوالر 400 بلغت حوايل إجماليةمشروع بقيمة 

كيلومتر من الطرق  2600وايل ، وتعبيد حاًصحي اًمدرسة، وثالث مستشفيات وخمسين مركز 200
 إىل باإلضافةكم،  2000كيلومتر من الطرق الزراعية، وتمديد شبكات وخطوط مياه بطول  800و

شبكات الصرف  إىل باإلضافةهذا . بئر زراعي 1100للمياه، وكذلك  بئراً 60حفر وتأهيل وكهربة 
سكانية، ومئات املنشآت من التجمعات ال% 99الصحي، وخطوط الكهرباء التي باتت تغطي اآلن 

واملؤسسات الشبابية والرياضية والثقافية واجملتمعية والنسوية، وبما يشمل كذلك قطاع غزة، 
ىل تنفيذ املزيد إ، والتي نتطلع وخاصة يف جمال الصرف الصحي واخلدمات الصحية والتعليمية

من تنفيذ العديد من  أيضاًورغم احلصار وإجراءات عزل مدينة القدس، فقد تمكنا .  اعقطالمنها يف 
  . كعبر دعم مؤسساتها األهلية وتمكينها من القيام بواجباتها هنا املشاريع فيها

  
 يف املناطق املسماةالواقعة التجمعات السكانية حصلت  ومن جملة هذه املشاريع، فقد

 إجماليةبقيمة  اً مشروع 749على  2007منذ عام  يف خمتلف حمافظات الوطن "ج"
مليون دوالر،  93بقيمة حوايل  منهامشروعاً  625انتهى العمل من  ، دوالر 118.441.953.97

 مشروعاً قيد التجهيز لبدء 53مليون دوالر، و 52.4فيذ بقيمة نقيد التما زالت مشروعاً  71 هناكو
ما تم ترخيصه من استثمار للقطاع اخلاص من إىل  باإلضافةهذا  .مليون دوالر 7.5العمل بقيمة 

  .ة االقتصاد الوطني يف هذه املناطققبل وزار
  

وتوسيع قدرتها على  التجمعات السكانية يف هذه املناطق لتطوير العمل ويف سياق
أعدت وزارة احلكم احمللي خمططات فقد  استيعاب املزيد من املواطنين، واخلدمات املقدمة لهم

 مؤخراً قراراً احلكومةواتخذت كما  ألف دوالر، 600بقيمة  ،151قرية وبلدة، من أصل  32هيكلية لـ 
اً، تمهيداً إلعداد خمطط هيكلي لها، وذلك على خلفية جتديد قروي اًعن سوسيا جملسباإلعالن 

  .التهديدات اإلسرائيلية بإزالة كافة املنشآت فيها
  

وبالنظر لألهمية القصوى التي يلعبها توفير املياه لتمكين املواطنين من الصمود يف 
وعلى مدار ، هذه املناطق املياه التي تم تنفيذها يف ، ندرج تالياً مشاريع"ج"ه املناطق املسما

  :الثالث سنوات املاضية
يف بني نعيم، وخط  3م 500مشروع إنشاء خزان مرتفع بسعة : يف حمافظة اخلليل - 

 12ما بين سيميا والظاهرية، وخط مياه ناقل بطول " 6كم وقطر 7مياه ناقل بطول 
كم وبقطر  8بين ترقوميا وبيت عوا، وأيضاً خط مياه ناقل بطول ما " 12كم وبقطر 

يف ")8،"12(كم وبقطر  13وخط مياه ناقل بطول  3م2000يف يطا، و خزان ") 6،"8(
 .دير سامت

كم ما بين دير شرف وحمطة عين  13وبطول " 12خط ناقل بقطر : يف حمافظة نابلس - 
، وخط مياه "4م وبقطر  1200بيت املاء، وخط مياه ناقل يف قرية روجيب بطول 

، باإلضافة إىل حمطة "6كم وبقطر  13ناقل ما بين بيت دجن وبيت  فوريك بطول 
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سم يف دير 8كم وبقطر  11يوم وخطوط جماري بطول /3م5000معاجلة بسعة 
 .شرف

 300وخزان ") 6،"4،"3،"2(كم بقطر  22شبكات مياه داخلية بطول : حمافظة قلقيلية - 
ودير احلطب باإلضافة إىل وصالت مياه وخطوط ناقلة  وحمطة ضخ يف حجة 3م

ما بين فرعتا وأماتين وحجة وباقة احلطب، وجتهيز بئر " 12كم وبقطر  12بطول 
 .مياه عزون

، وحفر بئر يف ")4،"2(م وبقطر  11900شبكة مياه بير الباشا بطول : حمافظة جنين - 
 .من زبدة إىل امريحا" 4 م بقطر 3500، وتمديد خط ناقل بطول )قيد التنفيذ(جنزور 

، وخط مياه ")2،"3،"4،"6(م وبقطر 14000شبكة مياه اجليب بطول : حمافظة القدس - 
 .يف بدو" 8م، وبقطر 4800ناقل بطول 

 ".4م وبقطر  1400خط مياه اللبن الغربي بطول : رام الله - 

 .فتلكيف اجل") 2،"3(م بقطر 5000تأهيل شبكة املياه الداخلية بطول : أريحا واألغوار - 

مشروع الصرف الصحي لنابلس وطولكرم قيد (خطوط جماري وادي الزومر : ولكرمط - 
  .يف سفارين" 8كم، وبقطر  8، وخط مياه ناقل بطول )التنفيذ

  
 املزارعين صمود تعزيز علىستراتيجية الرؤية اال تركزتقد وعلى صعيد القطاع الزراعي ف

 االحتالل مقاومة روافع أهم حدأ يمثلك باعتبار ذل ،"ج"يف املناطق املسماه  على أرضهم
وذلك  ،سكانها من الفلسطينية األراضي تفريغالرامية إىل  اإلسرائيلية اخلططمواجهة و واالستيطان

 وتطويرها، اخملتلفة الزراعية تهمأنشطمن االستمرار يف ممارسة  تمكين املزارعين من خالل
 املزارعين بصغار خاص اهتمام وإيالء ل،االحتال ممارسات عن الناجمة التشوهات ومعاجلة

إعادة تأهيل ما دمره االحتالل ودعم املزارعين ، وذلك باإلضافة إىل والنساء الريف وفقراء
عن طريق تأهيل البنية التحتية الزراعية املدمرة وتوفير  ررين من االعتداءات اإلسرائيليةاملتض

توفير احلوافز والدعم ررين من اجلدار واملزارعين املتضمدخالت اإلنتاج الزراعي وإسناد 
 ومتابعتها قانونياً حصر األضرار توثيق و للمزارعين اجملاورين للمستوطنات وإعداد ملفات

 .باالستناد للقانون الدويل
  

والتي تستهدف تنمية وتطوير القطاع  ،املشاريع الزراعية قيد التنفيذأما بخصوص 
مشروع تعزيز األمن الغذائي ومصادر الرزق  :هيف" ج" ماةاملساملناطق  ، بما يف ذلك يفالزراعي

للمجتمعات الريفية والفقيرة يف فلسطين، واملمول من احلكومة الهولندية وبالتعاون مع املركز 
مشروع تطوير جمتمع إنتاج البذار غير و ).ICARDA(الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة 

يل احلقلية يف فلسطين، واملمول من الصندوق العربي حفظ احملاصجل تشجيع أن الرسمي م
مشروع السيطرة على أمراض املواليد احلديثة للمجترات و .لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

بناء قدرات وزارة و .الصغيرة، واملمول من املصرف العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا
مشروع إدارة و .يطاليةراعية، واملمول من احلكومة اإلوالفنية وإدارة األعمال الزالزراعة اإلدارية 

مشروع و ).IFAD(املصادر الطبيعية باملشاركة، واملمول من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
 .اإلدارة املستدامة ألراضي املراعي املشاع يف فلسطين، واملمول من احلكومة البرازيلية
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مشروع و .، واملمول من احلكومة البرازيليةمشروع إنشاء مزارع استزراع سمكي نموذجيةو
 .مشروع دعم املناطق املتضررة من اجلدار واالستيطان واملناطق املهمشةو .الطرق الزراعية

 تطوير أنظمة الري والبنية التحتية للري الزراعي يف الضفة الغربية، واملمول منومشروع 
اعية، واملمول من الل مياه الري الزرمشروع تطوير استغو ).كأوب(منظمة الدول املصدرة للنفط 

مشروع دعم املزارعين املتضررين من االحتالل واملمول من االحتاد و، البنك اإلسالمي
 .البرنامج الوطني لتخضير فلسطينو .األوروبي

  
لتنمية احلقيقية أقل بكثير من متطلبات اتنموية، ورغم أهميته، يظل  عإن ما نفذ من مشاري

تقديم الدعم واإلسراع يف لنجدة شعبنا ألشقاء العرب لتوجه وهنا فإنني أ. "ج"ة املسما يف املناطق
، والتعامل مع السلطة الوطنية ا من الوفاء باالستحقاقات وااللتزامات املطلوبة مننلتمكينالعاجل 

من  كافة احتياجات أبناء شعبنا يف خمتلف اجملاالت، ويف مقدمتها تعزيز قدرته على الصمود
بقدرة  النهوضالسلطة الوطنية من  الكفيلة بتحقيق ذلك، وبما يمكن فيذ املشاريع التنمويةتن خالل

الوطني  ناقرار يف صونأيضاً ساهم يبما إىل اقتصاد مقاوم، وعلى التحول االقتصاد الوطني 
، دولةالالوطنية إلقامة  ةاجلاهزيوترسيخ  دنا يف تعميقاعيسو ،ز املنعة الذاتيةيعزتاملستقل و

  . إال بإعادة توحيد الوطن ومؤسساته تكتمل لتي لنوا
  

، فنحن بحاجة "ج"وباإلضافة لإلنفاق احلكومي على املرافق العامة يف املناطق  املسماة 
إىل مضاعفة اجلهود لالستفادة مما لدى القطاع اخلاص من طاقة، ورغبة واضحة، لالستثمار يف 

ة من درجة أفضل من التكامل بين املؤسسات وكذلك، هناك حاجة ملحة لالستفاد. هذا املناطق
الرسمية ومؤسسات اجملتمع املدين، والتي أسهمت بكافة مكوناتها، بما فيها اجلمعيات التعاونية، 

  .يف تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والثبات يف وجه االحتالل اإلسرائيلي، ومنذ بداياته
  

------------ ------------------------------  
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  حقائق وأرقام  -  رفقاتم
  
  

بقيمة  اًمشروع 749 واملكونة من "ج"املشاريع التنموية يف مناطق ): 1(جدول رقم
حتى هذا  2007دوالر يف خمتلف حمافظات الوطن منذ العام  118.441.953.97 إجمالية
  :موزعة كالتايلوهي  التاريخ

 
  )للمشاريع يف وزارة املاليةاإلدارة العامة  (: املصدر

  عدد  احملافظة
  املشاريع

  قيمة التمويل
  بالدوالر

تم 
  التنفيذ

  

  قيمة التمويل
  بالدوالر

قيد 
  التنفيذ

  

  قيمة التمويل
  بالدوالر

مل 
  يبدأ

  قيمة التمويل
  بالدوالر

  1.301.552.63  10  348.39150  2  3.123.695.01  36  4.773.639.14  48  بيت حلم
  874.500.00  6  1.640.260.00  6  15.114.955.60  90  17.629.715.60  102  طولكرم
  0  0  0  0  3.013.526.54  28  3.013.526.54  28  طوباس
  1.225.374.00  3  953.138.00  6  7.23.122.83  51  9.415.634.83  60  سلفيت

رام الله 
  والبيرة

122  18.392.700.26  98  13.187.131.58  16  4.358.837.75  8  846.730.93  

  500.000.00  3  3.782.957.14  11  20.952.898.82  99  25.235.855.96  113  اخلليل
  1.078.056.58  9  1.029.811.69  9  4.308.471.14  58  6.416.339.41  76  قلقيلية
  154.000.00  2  225.600.00  3  5.514.224.78  24  5.893.824.78  29  نابلس
  789.150.00  5  4.216.259.95  12  16.029.455.63  99  21.034.865.59  116  جنين
  491.136.50  4  1.130.000.00  2  3.998.921.38  3  5.620.057.88  39  القدس
  319.600.00  3  202.631.58  4  493.562.40  9  1.015.793.98  16  أريحا

  7.580.100.64  53  52.378.646.11  71  92.973.965.71  625  118.441.953.97  749  اجملموع

 
  ):2(جدول رقم

  2009أريج  –دة نظم املعلومات اجلغرافية وح: املصدر
 

 :1995اتفاقية املرحلة االنتقالية عامحسب يف الضفة الغربية  األراضيجدول تصنيف   .1
النسبة املئوية من املساحة 

 الكلية للضفة الغربية 
تصنيف أراضي الضفة الغربية  2كم املساحة

 1995بحسب اتفاقية أوسلو 
 مناطق ا 1,005 18

 مناطق ب 1,035 18.3
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 مناطق ج 3,456 61.7
 حمميات طبيعية  165 3

 املساحة الكلية للضفة الغربية 5,661 100
 
 
 

  "ج"تصنيف البناء العمراين يف مناطق  .2
 تصنيف البناء العمراين 2كماملساحة 

 إسرائيليةمستوطنة  188.3
 بؤر استيطانية 0.248
 إسرائيليةقواعد عسكرية  45.8
 مران فلسطينيةمناطق ع 54.5

اجملموع 288.8
 
 

  "ج"لتجمعات الفلسطينية الواقعة يف مناطق ا .3
 احملافظة "ج"عدد التجمعات الفلسطينية الواقعة يف مناطق 

 بيت حلم 19
 اخلليل 54
 جنين 25
 أريحا 6
 القدس 29
 نابلس 13
14   قلقيلية
 رام الله 10
 سلفيت 4
 طوباس 10
 طولكرم 10

وعاجملم 194
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  تصنيف الغطاء النباتي يف مناطق ج .4
 األراضيتصنيف  2كماملساحة 

 أراضي زراعية 1732.61
 طحات مصطنعةسم 12.84

 إسرائيليةمستوطنة 188.3

 البناء العمراين
 إسرائيليةقاعدة عسكرية 45.8
 بؤرة استيطانية 0.248
 منطقة عمرانية فلسطينية 54.5

288.848 
 مناطق مفتوحة غابات و 1412.74

 مصادر مائية 1.16
 جدار العزل العنصري 8.17
 مقابر 0.07

 اجملموع 3456.438
  
  

و املستوطنات  "ج"البناء و الهدم يف املناطق الفلسطينية املصنفة  إحصائيات): 3(دول رقم ج
  اإلسرائيلية

  
  2008 –منظمة السالم اآلن اإلسرائيلية : املصدر

 هدمبناء و إحصائيات نوالفلسطيني نواإلسرائيلي
 تصاريح البناء الصادرة دعد 91 18472
 عدد أوامر الهدم الصادرة 4993 2900
 عدد املنازل املهدمة 1663 199
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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

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


