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Map: adapted from a map by Jan de Jong  
indicating levels of closure at June 2002.
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مناطق تحــــت الســیطرة
اإلسرائیلیة الكاملة ٢٠٠٢

مناطق تـــحت الحــــصار
 أو \ ومنــــــع التــــــجوال 
اإلســــــــــــرائیلي ٢٠٠٢

الخارطة الصغیرة \ فلسطین التاریخیة

 
  الضفة الغربــــیة المحـــتلة 
عســــــــــــــــكریا ٢٠٠٢

 مدن وقـــــرى فلســــطینیة 

أغلقتھا القوات اإلسـرائیلیة

مناطق الریـــف المركـزیة
 أعید احــــتاللھا وإغــالقھا
  وفرض منـع التـجوال فیھا

تجمعات مستوطنات رئیسة 

الحـــــــــــــــزام الخارجي
  الذي یضـــــم كانتونـــــات

مســــــتوطنات رئیســــــة

 مناطق مبــــــــــــــــــــنیة 
 ومحـــــیط المســــتوطنات

 الخارطة الرئیسة - الضفة الغربیة
القدس
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 ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ ،الفلسطینیة يضاإعادة اجتیاح األر 
الهائلة إلى المراكز السكانیة الفلسطینیة المشتتة عن عامها الثاني، أخذت إسرائیل تدفع بشكل متزاید بقوتها العسكریة الثانیة مع دخول االنتفاضة 

وقد اتخذت إسرائیل سلسلة من الخطوات المنظمة في محاولة منها . بعضها بفعل الحواجز العسكریة اإلسرائیلیة التي تطوقها من مختلف الجوانب
الت، وتصعید عملیات اجتیاح مناطق السلطة الفلسطینیة، وزیادة اتباع سیاسة االغتیا: لتقویض البنى السیاسیة واالقتصادیة الفلسطینیة، بما في ذلك
وقد . بلوماسي یهدف إلى تقویض القیادة الفلسطینیةالفلسطینیة، والشروع في عدوان د وتیرة غاراتها الجویة على البنى التحتیة والمناطق السكنیة

قیادة الفلسطینیة، خاصًة مع الرفض األمریكي الالزم حتى لعقد لقاء بیرس نجاحًا في مسعاها الهادف إلى تقویض وعزل ال –حققت شراكة شارون 
تحلیك بضبط النفس "وفي الوقت الذي قال فیه وزیر الخارجیة األمریكي لشارون . مع الرئیس عرفات وٕاحجامها عن المشاركة الالزمة إلنهاء الصراع

وفي سیاق السیاسة التي اتبعتها إسرائیل خالل الفترة الممتدة من  ١".ٕانما ننفذنحن ال نهدد في هذه الحكومة، و "، أكد شارون للعالم "یعطینا األمل
إحدى أفظع انتهاكات حقوق اإلنسان التي یمكن للمرء أن "، والتي وصفتها اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بأنها ٢٠٠١إلى نهایة عام  ٢٠٠٠أیلول 

ومع حلول  ٢.سطینیة بارزة، بمن فیهم نشطاء سالم، وسیاسیین، وشخصیات عامةشخصیة فل ٦٦، أقدمت إسرائیل على إعدام حوالي "یتصورها
تجدر . إصابة في صفوف الفلسطینیین ٢٠.٠٠٠فلسطیني وٕایقاع حوالي  ١.٦٥٦، كانت إسرائیل قد أقدمت على قتل ٢٠٠٢منتصف صیف 

  ٣%.٢٠لسطینیة تقل عن اإلشارة إلى أن نسبة القتلى في صفوف عناصر األجهزة األمنیة التابعة للسلطة الف
  

% ٤١.٩المطلقة في الضفة الغربیة حوالي  اإلسرائیلیةسنة على برنامجها االستیطاني، بلغت مساحة األراضي التي تخضع للسیطرة  ٣٥بعد مرور 
لبرنامج االستیطاني في ویتضح من مقارنة هذه النسبة بالمساحة الفعلیة التي تحتلها المستوطنات مدى خطورة الدور الذي یلعبه ا. من مساحتها

 ٢.٣٤٥.٩٠٠وقد جعلت المساحة الخاضعة لسیطرة مجلس المستوطنات اإلسرائیلي في الضفة الغربیة والبالغة . تحدید مصائر السكان األصلیین
یقه بعد أكثر من دونم، مدعاة للسخریة من حیث كونها شكلت ما تمكن الفلسطینیون من تحق ١.٠٠.٨٠٠، البالغة مساحتها )أ(دونم من المنطقة 

، كانت القوات اإلسرائیلیة قد أعادت احتالل حتى هذه المنطقة، وتقلصت مساحة المنطقة الخاضعة ٢٠٠٢ومع أواسط عام  ٤ .سنة من النضال ٥٤
مقتصرة على مناطق  لسیطرة السلطة الفلسطینیة، من جملة تلك المتبقیة من المناطق التي انتقلت لها السیادة علیها بموجب اتفاقیة أوسلو، لتصبح

وقد وصلت األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة إلى شفا الهاویة . من مساحة قطاع غزة% ٦٠غیر متواصلة تشكل 
ومع حلول . تفاضةبفعل سیاسات هدم البیوت، وتجریف األراضي، وردم اآلبار، وٕاغالق القرى، التي میزت جمیعها رد الفعل اإلسرائیلي على االن

ملیون دوالر أمریكي، حیث تم اقتالع أكثر من نصف ملیون  ٥٠٠، كان القطاع الزراعي وحده قد تكبد خالل االنتفاضة أضرارًا فاقت ٢٠٠٢شباط 
 يضارجاء األر كما أدى نشر عشرات الحواجز العسكریة اإلسرائیلیة في مختلف أ ٥. دونم من األراضي الزراعیة ٣٢.٠٠٠شجرة، وتجریف أكثر من 

من سكان الضفة % ٨٤.٦، أظهرت اإلحصاءات المتوفرة أن ٢٠٠٢ومع حلول نیسان . الفلسطینیة المحتلة في بتر خطوط المواصالت الفلسطینیة
 ٦ .من سكان قطاع غزة یعیشون دون خط الفقر% ٥٧.٨الغربیة و 

  

، قامت الحكومة اإلسرائیلیة بشن أول عملیة إعادة اجتیاح شاملة لكافة "لهاعرفات یشكل بن الدن بالنسبة "بعد إبالغها الرئیس األمریكي بوش بأن 
وعلى مدار أربعة أسابیع، احتل الجیش اإلسرائیلي كافة قرى ومدن الضفة الغربیة، وشرع في عملیة  ٧. مناطق السلطة الفلسطینیة في شهر آذار

شخص، وتسبب في إفالس السلطة  ٥٠٠وقد حصد هذا االعتداء أراوح . لفلسطینیةتدمیر منظمة للبنى التحتیة الفلسطینیة والمؤسسات والوزارات ا
اء حالة اإلحباط واالنتهاكات المختلفة التي التي اندلعت جرّ  الفعل اإلسرائیلي على اإلنتفاضة رد. الفلسطینیة على الصعیدین المادي والسیاسي

من مساحة فلسطین % ٢٢ضها منح الفلسطینیین حقهم في تقریر المصیر على واكبت عملیة السالم المجمدة، كان بمثابة تعبیر مطلق عن رف
مستوطنة جدیدة في تلك  ٤٠وتكریسًا لهذا الرفض، قامت إسرائیل بإنشاء . الفلسطینیة المحتلة حالیاً  يضاالتاریخیة، تلك المساحة التي تشكل األر 

 ٨ .شهر سبقت االجتیاح ١٢المساحة خالل 
  

، "رجل سالم"على أول عملیة إعادة اجتیاح واعتداء على السلطة الفلسطینیة في اإلعالن عن شارون ) جورج بوش(ة األمریكیاإلدارة تمثل رد فعل 
عن أن اإلدارة األمریكیة لم تعد تعتقد بجدوى الحل المستند إلى دولتین، والذي تم بحثه في مباحثات الوضع الدائم  ٢٠٠٢واإلعالن في أواخر أیار 

سافر رئیس الوزراء شارون إلى  ٩.للفلسطینیین" بتقدیم نوع من األفق المستقبلي" من ذلك، اقترحت اإلدارة األمریكیة أن تقوم إسرائیل بدالً . السابقة
واشنطن بعد وقت قصیر من صدور هذا اإلعالن عن وزارة الخارجیة، وعقد اجتماعًا مع الرئیس بوش من أجل إرساء مالمح رؤیته لذلك 

قام بذلك فعًال، لكن صدى التمادي اإلسرائیلي خالل عملیتها العسكریة جاء على شكل سلسلة من الهجمات المسلحة على أهداف و ". المستقبل"
الحكومة اإلسرائیلیة المتشددة ضوءًا أخضرًا  –في خطاب ألقاه في أواخر حزیران  –وانحاز بوش سریعًا إلى جانب شارون، وأعطى . إسرائیلیة

قیادة " انتخاب"وبدعوته الفلسطینیین إلى . في الحكومة اإلسرائیلیة" الصقور"لسطینیة نهائیًا؛ األمر الذي شكل مفاجأة حتى لكبار لتدمیر السلطة الف
بیرس حتى اآلن، فإن خطاب  –، كشرط مسبق إلجراء مباحثات سالم، وبمصادقته على األعمال التي اقترفتها حكومة شارون "مختلفة"فلسطینیة 

وفي غضون أیام قلیلة من  ١٠.ر التعبیرات وضوحًا للدعم األمریكي إلسرائیل في تدمیرها للقیادة الفلسطینیة المنتخبة ومؤسساتهابوش حمل أكث
. اخطاب بوش، قامت إسرائیل بإعادة احتالل الضفة الغربیة بالكامل، وشددت الخناق على التجمعات والقرى الفلسطینیة، وفرضت حظر تجوال علیه

 –یامها باعتقال أعداد غیر محددة من الفلسطینیین واحتجازهم دون محاكمة في المعتقل الصحراوي الذي أعادة افتتاحه لهذا الغرض وتخلل ذلك ق
  .ذلك المعتقل الذي اكتسب شهرة ذمیمة واسعة في االنتفاضة األولى

لخط األخضر وحول القدس، بینما أخذت تحیط القرى على طول ا" التعدیالت الحدودیة"، شرعت إسرائیل في تنفیذ سلسلة من ٢٠٠٢في حزیران 
في أثناء ذلك، استمرت المواقع االستیطانیة في االزدیاد . والبلدات الفلسطینیة المحاصرة بحزام أمني من الحواجز العسكریة واألسالك الشائكة

ن الوصول إلى مصدر معیشتهم وتراثهم المتمثل في واالتساع، واستمر الحظر المفروض على التجمعات الریفیة الفلسطینیة في حرمان سكانها م
وبینما هذا الكتاب في طریقه إلى المطبعة، یتم فرض تغیرات خطیرة وطویلة األمد على األرض، . قطف الزیتون للموسم الثالث على التوالي

حكومة إسرائیلیة یساریة یمینیة توحدها أجندة مشتركة ویتم تنفیذ هذه األعمال الخطیرة على ید . ر أبناء الشعب الفلسطینيومصی والموارد، والقیادة،
تقدم الخریطة المقابلة لمحة . فلسطینیین األصلیین أكثر من احتالل عسكري دائم، واستعمار، واستغالل بتواطؤ دولي ملفت للنظرالسكان الال تمنح 
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تالل اإلسرائیلي؛ وذلك ضمن سیاسة هادفة إلى إعادة تحدید بسیطة من عملیة تدمیر غیر متناهیة وعزل في كنتونات غیر مسبوقة في تاریخ االح
.مستقبل الصراع


