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ملخص
تسعى هذه الدراسة لرصد الواقع االستيطاين احلايل يف حمافظة جنني من حيث املستوطنات والبؤر االستيطانية املقامة ،وعدد املستوطنني ،ومساحات
األراضي اليت يسيطرون عليها ،والطرق االلتفافية واملعسكرات اليت أقامها االحتالل يف احملافظة ،وحواجز االحتالل الثابتة على أطرافها ،إضافة إىل بيان
املساحات اليت عزهلا اجلدار الفاصل عن امتداداهتا الفلسطينية الطبيعية ،كما توضح طبيعة وأهداف املشروع االستيطاين يف حمافظة جنني ،وقد اعتمدت
الدراسة على ما أصدرته مراكز األحباث الفلسطينية و"اإلسرائيلية" والدولية هبذه املواضيع ،مث على املعطيات الرمسية من إحصائيات وخرائط صادرة عن
السلطة الفلسطينية أو تلك اليت نشرهتا مؤسسات دولة االحتالل ،إضافة إىل القيام جبوالت ميدانية حيثما أمكن.
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خارطة  :1موقع حمافظة جنني يف الضفة الغربية

متهيد
تقع حمافظة جنني يف أقصى مشال الضفة الغربية ،عند النهاايت الشمالية ملرتفعات انبلس ،وهي خط اللتقاء البيئات اجلبلية ،والسهلية ،والغورية ،ومتثل
مركزاً لطرق املواصالت القادمة من انبلس والعفولة والناصرة وبيسان وحيفا ،حيث حتيط هبا كل من بيسان وطوابس من الشرق ،والناصرة وحيفا من
الشمال ،وطولكرم وأم الفحم ومنطقة عارة من الغرب ،وانبلس من اجلنوب ،وهي منطقة سهلية يف معظمها ابستثناء مناطق التالل القريبة من انبلس
وطولكرم ،اليت ال يزيد ارتفاع أعالها عن  500مرت ،وتطل جنني اليت مسيت هبذا االسم بسبب اجلنائن اليت حتيط هبا على غور األردن من الشرق ،كما
تشرف على سهل مرج ابن عامر إىل الشمال (االحصاء الفلسطيين.)2010 ،
قبل العام  ،1948كانت مساحة احملافظة تبلغ  836كم ،2من بينها  702كم 2ميلكها املواطنون الفلسطينيون ،و 129كم 2أراضي ملكية عامة،
و 4كم 2امتلكها الصهاينة (ابو ستة ،)2011 ،ويف العام  1948مت احتالل املدينة من قبل العصاابت الصهيونية ،ومع أن هذا االحتالل مت دحره
5

مبقاومة أهلها وبدعم اجليش العراقي ،إال أن احملافظة فقدت عددا من القرى والبلدات بقيت ضمن األراضي الفلسطينية احملتلة عام  ،1948وهذه البلدات
هي :أم الفحم ،مصمص ،سامل ،مشريفة ،معاوية ،برطعة الغربية ،صندلة ،مقيبلة ،وسامل وسومل ،كما دمر االحتالل خالل نكبة فلسطني عددا آخر من
القرى التابعة للمحافظة ومت هتجري أهلها ،وهذه القرى هي :اجلوفة ،نورس ،املزار ،زرعني ،عني املنسي ،اللجون ،وقد أقيمت على أراضي هذه القرى
املستوطنات التالية :فرزون ،جان نري ،ميطاف ،يزراعيل ،أفيتال ،ايعيل ،مدراخ عوز ،وكيبوتس جمدو (ذاكرات ،)2014 ،وتعترب اليوم جزءا من أراضي
فلسطني احملتلة عام  ،1948ويف العام  1967سقطت جنني وقراها يف قبضة االحتالل بعد حرب حزيران.
خارطة  :2القرى والبلدات الفلسطينية يف حمافظة جنني

تبلغ املساحة الكلية للمحافظة اآلن  573كم ،2ويقطنها  325ألف مواطن فلسطيين ،وعدد القرى والبلدات الفلسطينية يف احملافظة يصل إىل 80
جتم ًعا ،إضافة إىل خميم جنني لالجئني (االحصاء الفلسطيين.)2019 ،
ّ
تصل مساحة املستوطنات القائمة لغاية اآلن إىل  3.623كم مربع من أراضي احملافظة ،كما تبلغ املساحات اليت يعزهلا اجلدار الفاصل من أراضي احملافظة
حوايل  35كم مربع ،وتشكل ما نسبته  %6من مساحة احملافظة (مؤسسة اريج ،)2009 ،ويبلغ عدد املستوطنني يف احملافظة  3504مستوطنني ،وقد
وصلت نسبة زايدة عدد املستوطنني إىل  %33خالل األعوام .)2019 ،Katz( 2018-2013
وابلنسبة للتقسيم اجليوسياسي حملافظة جنني ،فإن املنطقة ج اخلاضعة أمنيا وإداراي لالحتالل تبلغ مساحتها  190كم مربع ،ومتثل  %33من مساحة
احملافظة ،ويسكن يف املنطقة ج حوايل  24ألف مواطن 1فلسطيين (اوتشا  ،)2014 ،إضافة إىل أن مجيع املستوطنات موجودة يف املنطقة ج ،ومتثل هذه

 1عدد المواطنين الفلسطينيين في منطقة ج في محافظة جنين بحسب اوتشا يبلغ  21ألف مواطن لغاية العام  ،2014وقام الباحث بتقدير الزيادة
السنوية في عددهم لغاية العام  2019بناء على نسبة الزيادة في أعداد المواطنين في الضفة الغربية والبالغة  %3سنويا ،ليصبح عدد المواطنين
الفلسطينيين في المنطقة قريبا من  24ألف مواطن لغاية منتصف العام .2019
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املنطقة ساحة االستهداف األساسية يف مجيع املشاريع االستيطانية يف احملافظة ،حيث يسعى االحتالل إىل ضمان السيطرة الكاملة على معظمها ،وتفريغها
من سكاهنا الفلسطينيني متهيدا لضمها لكيانه ،وتبلغ مساحة املنطقة اليت تديرها السلطة الفلسطينية حوايل  380كم مربع متثل  %67من مساحتها
الكلية (حاليبة ،)2014 ،ويسكن فيها  301ألف مواطن فلسطيين.
جدول  :1التقسيم اجليوسياسي حملافظة جنني حسب اتفاقيات أوسلو
املنطقة

املساحة كم2

النسبة املئوية %

مالحظات

أ

280

49

ختضع أمنيا وإداراي للسلطة الفلسطينية

ب

103

18

ختضع إداراي للسلطة الفلسطينية وأمنيا لالحتالل

ج

190

33

ختضع أمنيا وإداراي لالحتالل

اجملموع

573

100

املصدر( :حللوح)2018 ،
خارطة :3التقسيم اجليوسياسي حملافظة جنني

املصدر( :حللوح)2018 ،
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خارطة  :4االستيطان يف حمافظة جنني

املصدر( :بتسيلم)2011 ،
التطور الزمين لالستيطان يف حمافظة جنني
بدأ االستيطان الصهيوين يف حمافظة جنني متأخرا نسبيا عن احملافظات الفلسطينية األخرى ،وقد أقامت سلطات االحتالل  10مستوطنات يف احملافظة
بدءا من العام  ،1977هي :جانيم ،وجينات ،وسانور ،وميفودواتن ،وكدمي ،وشاكيد ،وحنانيت ،ورحيان ،وتل منشه ،وحرميش ،مت إخالء بعضها عام
 ،2005وبقيت ست منها إىل اآلن ،املستوطنات املخالة هي :جنيم وجينات وكدمي وسانور.
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جدول  :2تطور االستيطان يف حمافظة جنني
الرقم

اسم املستوطنة

سنة اإلنشاء

عدد املستوطنني يف سنوات خمتارة
1996

2000

2005

2010

2015

2019

1

حينانيت

1981

334

481

760

813

1089

1466

2

شكيد

1981

413

497

527

661

851

974

3

ميفودواتن

1978

308

310

303

280

364

477

4

حرميش

1982

224

279

212

184

219

280

5

رحيان

1977

90

120

150

177

213

307

6

تل منشه

1999

عدد سكاهنا مشمول مع سكان حينانيت

جمموع عدد املستوطنني يف حمافظة جنني لغاية شهر  3من العام 2019

3504

مصدر اجلدول( :بتسيلم(Katz, 2019) )2019 ،
مالحظة :1ابلنسبة ملستوطنة تل منشه فقد نشأت بعد العام  1999كبؤرة اتبعة ملستوطنة حنانيت ،وما زالت معظم املصادر "اإلسرائيلية" تعتربها جزءا
من حينانيت ،أي أن عدد املستوطنني يف حينانيت يتضمن عدد املستوطنني يف تل منشه ،ويذكر موقع تل منشه على الشبكة العنكبوتية أن عدد
املستوطنني فيها بلغ  680مستوطنا لغاية العام ( 2015ועדת קליטה.)2016 ،
مالحظة :2مل نذكر يف هذا اجلدول املستوطنات اليت مت إخالؤها عام  ،2005وسنستعرضها ابلشرح خالل الصفحات القادمة.
املستوطنات يف حمافظة جنني
شهدت حمافظة جنني تفكيك عدد من املستوطنات واملعسكرات املقامة على أراضيها من طرف االحتالل ،وذلك ضمن خطة االنفصال من جانب
واحد ،اليت قامت هبا احلكومة "اإلسرائيلية" عام  ،2005وتقسم املستوطنات يف حمافظة جنني جغرافيا إىل ثالث جمموعات :األوىل جمموعة حتيط مبدينة
جنني ،وتضم :جانيم ،وكادمي ،وجينات ،وقد مت إخالؤها عام  2005م ،وهذه املستوطنات كانت حتاصر مدينة جنني من اجلهتني الشرقية والغربية ،مانعة
لتطورها العمراين املدين ،أما اجملموعة الثانية فتقع جنوب غرب جنني ،وتضم كال من :حرميش ،ميفودواتن ،حينانيت ،شكيد ،ورحيان ،وتل منشه ،وهي
تشكل تكتال استيطانيا مرتابطا يتصل مع مستوطنات الداخل الفلسطيين(مناطق  ،)48واجملموعة الثالثة تقع جنوب جنني ويقع فيها مستوطنة استيطانية
واحدة هي سانور وقد مت إخالؤها عام 2005م (وفا ، )2019 ،أما معسكرات االحتالل اليت أخليت يف حمافظة جنني عام  :2005معسكر دواتن
قرب بلدة عرابة ،ومعسكر الزاببدة ،ومعسكر سانور (ترسله) ،وجينات غرب جنني ،وقد بلغ جمموع مساحة هذه املعسكرات  2275دومنًا (مشتهى،
.)2002
وفيما يلي نستعرض ابلتفصيل هذه املستوطنات:
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أوال :املستوطنات اليت مت إخالؤها يف خطة االنسحاب أحادي اجلانب عام 2005
 )1مستوطنة كدمي:
معىن االسم "أجرار" أي(مجع جرة) ،على اسم جرة الزيت ،وقد أقيمت كموقع عسكري عام  1983على  166دومنا من أراضي قرى قباطية ودير أبو
ضعيف شرق جنني ،مث ُح ِّّولَت إىل مستوطنة مدنية علمانية عام  ،1986وكانت تتبع حلركة العامل القومي(هعوفيد هليئومي) ،وتتبع إدارااي جمللس مشرون
اإلقليمي (العايد ،)1986 ،وكانت تُصنَّف كمستوطنة تعاونية زراعية ،بلغ عدد سكاهنا عند إخالئها  112مستوطنا (بتسيلم ،)2019 ،حيث أُخليت
عام  2005ضمن خطة االنسحاب أحادي اجلانب.2
 )2مستوطنة جينات:
أقيمت كموقع عسكري غرب مدينة جنني عام  ،1981على  25دومنا من أراضي برقني وكفردان ومدينة جنني ،مث ُح ِّّولت بعد عدة سنوات إىل مستوطنة
مدنية إبشراف دائرة االستيطان يف املنظمة الصهيونية ،وتتبع إدارااي جمللس مشرون اإلقليمي (العايد ،)1986 ،عدد املستوطنني فيها مل يتجاوز 25
مستوطنا ،ومع ظمهم كانوا من العاملني يف دوائر اإلدارة املدنية يف مدينة جنني قبل إعادة انتشار جيش االحتالل يف احملافظة عام  ،1995كما أن توجههم
األيدلوجي مل يكن حمدداُ ،مسّيت هبذا االسم نسبة إىل مدينة جنني اليت تطلق عليها التوراة اسم جينات (ابوصبيح ،)1993 ،وقد أُخليت الح ًقا عام
 2005ضمن خطة االنسحاب أحادي اجلانب.
 )3مستوطنة جنيم:
معىن االسم "حديقة" أو حقل تزرع فيه األشجار ،والتسمية نسبة للتصور الذي وصفته التوراة جلنني القدمية ،أقيمت كمستوطنة زراعية شرق جنني عام
 1983على  185دومنًا من أراضي قرييت عااب ودير أبو ضعيف ومدينة جنني (وفا  -أ ،)2019 ،وتبعد  1كم عن مستوطنة كادمي ابجتاه الغرب ،وهي
مستوطنة مدنية كانت تتبع إدارااي جمللس مشرون اإلقليمي ،فيما كان سكاهنا من أصحاب األيدلوجية العلمانية ،وقد كانت مع مستوطنة كدمي حتاصر مدينة
جنني من اجلهة الشرقية ،وتقطع تواصلها مع قرى الريف الشرقي للمحافظة ،بلغ عدد سكاهنا عند إخالئها  147مستوطنا (بتسيلم )2019 ،حيث
أُخليت عام  2005ضمن خطة االنسحاب أحادي اجلانب.
 )4مستوطنة سانور:
أقيمت يف العام  1977كموقع عسكري ،مث حتولت إىل مستوطنة ذات توجه ديين يف أواخر العام  ،1982بلغت مساحتها  75دومنا ،وهي واقعة على
أراضي قرى جبع وميثلون وصانور على طريق انبلس جنني ،وتصنف على أهنا مستوطنة زراعية من فئة املوشاف ،وكانت تتبع حلركة غوش اميونيم ،كما

 2خطة االنسحاب أحادي الجانب قدمها شارون في العام  2004وتنص على إخالء مستوطنات قطاع غزة وعدة مستوطنات شمال الضفة إضافة
إلى عدة مواقع عسكرية.
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أهنا احتوت مصانع للفخار والنسيج والدابغة واجللود واخليام ومضخات املياه ،وتتبع إداراي جمللس مشرون اإلقليمي (ابوصبيح ،)1993 ،بلغ عدد سكاهنا
عند إخالئها  142مستوطنا (بتسيلم ،)2019 ،وامسها حتريف السم قرية صانور العربية اجملاورة.
كانت هذه املستوطنة تسيطر على طريق جنني انبلس ،كما أهنا من موقعها كانت هتيمن على املناطق العربية احمليطة هبا ،وقد مت إخالؤها ضمن خطة
االنسحاب أحادي اجلانب الذي قامت به احلكومة اإلسرائيلية يف العام .2005
جدول :3املستوطنات اليت مت إخالؤها عام 2005
اسم

القرى العربية املقامة

االرتفاع عن

املساحة

الرقم

املستوطنة

على أرضها

سطح البحر

(دومن)

1

جنيم

جنني ودير أبو

2

سانور

3

كدمي

4

انحال

واد برقني ،برقني

جينان

كفردان ،وجنني

سنة التأسيس

عدد السكان

التوجه األيدلوجي

(نسمة)

(مرت)
220

185

1983

147

خمتلطة

ضعيف
الفندقومية ،عجة

330

75

1977

142

خمتلطة

وسيلة الظهر
جنني ،قباطية وعااب

260

166

1981

112

خمتلطة

180

25

1983

25

-

اثنيا :املستوطنات اليت ما زالت قائمة
 -1مستوطنة حرميش:
يعين امسها ابلعربية :املنجل ،وهي أداة حصاد القمح القدمية ،وقد أقيمت يف العام  1982كمستوطنة جمتمعية ذات أيدلوجية علمانية ،وتولت وزارة البناء
واإلسكان "اإلسرائيلية" إقامتها ،وهي تتبع جمللس مشرون اإلقليمي (العايد ، )1986 ،وقد أقيمت مببادرة من منظمة بيتار حريوت اليمينية ،ويبلغ عدد
سكاهنا  280مستوطنا ( ،)2019 ،Katzوحتتوي ٍ 109
مبان استيطانية ( ،)2019 ،The Washington Instituteوتقع شرق اجلدار
الفاصل ،وتصل مساحة نفوذها األمين إىل  5000دومن (وفا  -أ ،)2019 ،األرض املقامة عليها املستوطنة تتبع خلربة فراسني اليت تعود أصول أهلها
إىل بلدة عرابة ،كما مت مصادرة مساحات واسعة من أراضي النزلة الشرقية وقفني يف مشال حمافظة طولكرم ،ومن قرية يعبد يف غرب حمافظة جنني ،لصاحل
إقامة هذه املستوطنة وتوسيعها.
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وهذه املستوطنة تسيطر على ال طريق الواصل بني جنني وطولكرم ،وهتيمن من موقعها على كل املنطقة احمليطة هبا ،كما تشكل مع مستوطنة ميفودواتن
وابقي مستوطنات يعبد جزءا من العمق االسرتاتيجي لدولة االحتالل يف املناطق القريبة من اخلط األخضر ،وبشكل دائم تُطلق املستوطنة مياه الصرف
يلوث بيئة املنطقة ومياهها اجلوفية.
الصحي امللوثة إىل أراضي القرى اجملاورة ،ممّا ّ
صورة  1مستوطنة حرميش

 -2مستوطنة حنانيت:
أقيمت يف العام  1980على أراضي قرى أم الرحيان واليامون ويعبد وعانني غرب حمافظة جنني ،كمستوطنة تتبع حلركة املستوطنات التعاونية ،وتعتمد يف
اقتصادها على الزراعة واخلدمات ،وقد مسيت هبذا االسم نسبة إىل زهرة احلنون(شقائق النعمان) اليت تكثر يف املنطقة (ابوصبيح ،)1993 ،وقد أقامتها
دائرة االستيطان يف املنظمة الصهيونية ،وفيها مؤسسات تعليمية ومرافق خدمات ،ويعمل سكاهنا يف تربية املواشي وتقدمي اخلدمات للمستوطنات اجملاورة،
وقد حتولت إىل مستوطنة جمتمعية ذات أيدلوجية علمانية ،وهي تتبع جمللس مشرون اإلقليمي (العايد ،)1986 ،ويبلغ عدد سكاهنا مع سكان تل منشه
اليت تعتربها مصادر االحتالل اتبعة هلا  1466مستوطنا ( ،)2019 ،Katzوحتتوي على  133مبىن استيطانيا ( The Washington
 ،)2019 ،Instituteومساحة نفوذها األمين يصل إىل  9411دومنا (وفا  -أ ،)2019 ،وتقع إىل الغرب من اجلدار الفاصل.
وتشكل هذه املستوطنة جزءا من التكتل االستيطاين الذي يسيطر على املنطقة الغربية يف حمافظة جنني مبحاذاة اخلط األخضر ،ومن موقعها تفصل بني
القرى والتجمعات العربية املوجودة على جانيب اخلط األخضر ،خصوصا أن هذه املنطقة توجد فيها كثافة سكانية عربية عالية ضمن املنطقة اليت مت احتالهلا
يف العام  ،48وهي منطقة املثلث.
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صورة  2مستوطنة حنانيت

املصدر:
(السالم االن)2019 ،
 -3مستوطنة رحيان:
تقع على أراضي أم الرحيان واليامون ،أقيمت يف العام  ،1977وهي مستوطنة تعاونية (موشاف تعاوين) تتبع حلركة العامل الصهيوين ،وامسها مشتق من
قرية أم الرحيان العربية اجملاورة هلا (ابوصبيح ، )1993 ،ويعتمد سكاهنا على الزراعة والصناعة ،وهي مستوطنة علمانية تتبع إداراي جمللس مشرون اإلقليمي
(العايد ،)1986 ،ويبلغ عدد سكاهنا  307مستوطنني ( ،)2019 ،Katzفيما يبلغ عدد مبانيها  93مبىن (،The Washington Institute
 ،)2019أما مساحة نفوذها األمين فيصل إىل  13443دومنا (وفا  -أ ،)2019 ،وتقع إىل الغرب من اجلدار الفاصل ،وهي جزء من التكتل االستيطاين
املسيطر على املنطقة الغربية من حمافظة جنني ،والفاصل بني التجمعات الفلسطينية يف الضفة الغربية عن شقيقاهتا املوجودة يف املثلث داخل اخلط األخضر.
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صورة  3مستوطنة رحيان

املصدر:
(السالم االن)2019 ،
 -4مستوطنة شكيد:
أقيمت يف العام  1980على أراضي يعبد والعرقة وطورة الغربية كمستوطنة جمتمعية علمانية تتبع حلركة حريوت ،ومعىن امسها هو :شجرة اللوز ،حيث
تنتشر يف املنطقة مساحات كبرية مزروعة ابللوز ،وتتبع إداراي جمللس مشرون اإلقليمي (العايد ،)1986 ،ويبلغ عدد سكاهنا  974مستوطنا (،Katz
 ،)2019وحتتوي  296مبىن استيطانيا ( ،)2019 ،The Washington Instituteومساحة نفوذها األمين يصل إىل  4145دومنا (وفا -
أ ، )2019 ،وهي تقع إىل الغرب من اجلدار الفاصل ،وهلذه املستوطنة أمهية اقتصادية ،حيث حتتوي منطقة صناعية نشطة توفر العمل للمستوطنني يف
املستوطنات اجملاورة ،وهي جزء من التكتل االستيطاين املتصل مع شكيد ورحيان والفاصل بني التجمعات العربية على جانيب اخلط األخضر.
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صورة  4مستوطنة شكيد

املصدر:
(السالم االن)2019 ،
 -5مستوطنة ميفو دواتن:
نشأت أوال كموقع عسكري ،مث حولتها دائرة االستيطان يف املنظمة الصهيونية إىل مستوطنة جمتمعية عام  ،1982تقع إىل اجلنوب الغريب من حمافظة
جنني على أراضي بلديت يعبد وعرابة ،وهي تتبع إداراي جمللس مشرون اإلقليمي (العايد ،)1986 ،ويبلغ عدد سكاهنا  477مستوطنا (،)2019 ،Katz
فيما يبلغ عدد مبانيها  135مبىن ( ،)2019 ،The Washington Instituteوتصنف أبهنا مستوطنة جمتمعية خمتلطة أيدلوجيا وتتبع حلركة
غوش اميونيم ،وامسها يعين الطريق الشاحب ،وهو مأخوذ من اسم قرية كنعانية قدمية امسها دواتن (ابوصبيح ،)1993 ،وتقع إىل الشرق من اجلدار
الفاصل ،ومساحة نفوذها األمين تصل إىل  3185دومنا ،وهي حتتوي مصنعا لألدوات الفخارية ،ومزارع ورد ،ومصانع للنسيج ،ومصانع لإللكرتونيات
والصناعات الدقيقة ،ومصنع إلنتاج اخليام ،وآخر إلنتاج مضخات املياه (وفا  -أ.)2019 ،
وهي جزء من التكتل االستيطاين املسيطر على املنطقة الغربية من حمافظة جنني وإن كانت بعيدة نسبيا عنه ،وتسيطر من موقعها على القرى والتجمعات
العربية احمليطة هبا ،كما أهنا تسيطر مع مستوطنة حرميش على الطريق الواصل بني طولكرم وجنني ،وحبكم موقعها فإن بلدة يعبد وعدة قرى حميطة هبا
ابتت حماصرة ابملستوطنات من  3اجتاهات.
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صورة  5مستوطنة ميفو دواتن

املصدر:
(السالم االن)2019 ،
 -6مستوطنة تل منشه:
مستوطنة جمتمعية ذات أيدلوجية دينية (بتسيلم ،)2019 ،أقيمت يف العام 1992م على يد الوكالة اليهودية ،وتتبع جمللس مشرون االستيطاين ،ويبلغ
عدد سكان هذه املستوطنة حوايل  101عائلة (  680مستوطن) (ועדת קליטה ،)2016 ،وحتتوي معهدا توراتيا ،وهي جزء من التكتل االستيطاين
الضخم الواقع على تالل بلدة يعبد غرب حمافظة جنني ،الذي يتصل مع مستوطنات االحتالل داخل اخلط األخضر ،وهو يشكل جزءا من العمق اجلغرايف
األمين لدولة االحتالل يف املناطق القريبة من قلبها احليوي اهلش ،وتعترب املصادر الصهيونية هذه املستوطنة حيا اتبعا ملستوطنة حينانيت ،وتبعا لذلك فهي
تدمج عدد املستوطنني فيها مع عدد املستوطنني يف حينانيت ،ويبدو أن تل مينشه قد انفصلت عن حينانيت بسبب االختالف األيدلوجي ،حيث إهنا
ذات أيدلوجية دينية يف حني أن حينانيت علمانية.
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صورة  6مستوطنة تل مينشه

املصدر( :السالم االن)2019 ،
جدول :4املستوطنات يف حمافظة جنني
الرقم

اسم املستوطنة

القرى العربية

االرتفاع عن

املساحة

املقامة على أرضها

سطح البحر

(دومن)

سنة التأسيس

عدد السكان

التوجه األيدلوجي

(نسمة)

(مرت)
1

ميفودواتن

عرابة ويعبد

280

806

1982

477

خمتلطة

2

حريميش

فراسني ،يعبد،

350

446

1982

280

علمانية

قفني ،والنزلة الشرقية
3

حينانيت

يعبد

450

752

1981

1466

علمانية

4

رحيان

برطعة ويعبد

450

430

1977

307

علمانية

5

شكيد

يعبد

450

897

1981

974

علمانية

6

تل مينشه

يعبد

450

292

1992

-

دينية

اجملموع

جمموع املساحة3623 :

املصدر( )2019 ،The Washington Institute( )2019 ،Katz( :بتسيلم)2019 ،
(السالم االن)2019 ،
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جمموع عدد املستوطنني 3504
(وفا  -أ( )2019 ،اريج)2015 ،

البؤر االستيطانية يف حمافظة جنني
أقيمت هذه البؤر مببادرة من اجلماعات االستيطانية هبدف إنشاء مستوطنات جديدة أو توسيع املستوطنات القائمة ،ورغم أن االحتالل ي ِّ
عترب هذه البؤر
َ
يؤمن هلا جيش االحتالل احلماية الالزمة ،وهو ما يشري إىل أن حكومة االحتالل
غري شرعية ،إال أن اخلدمات والبنية التحتية تصلها بشكل كامل ،كما ّ
تتعمد توسيع املستوطنات القائمة ،وإقامة مستوطنات جديدة عرب توكيلها هذه املهمة للجمعيات االستيطانية.
جدول  3البؤر االستيطانية يف حمافظة جنني
الرقم

البؤرة االستيطانية

املستوطنة األم

عدد املباين

اتريخ إنشائها

1

معوز زفيه

ميفو دواتن

7

2001

2

مشال رحيان

رحيان

2

2002

3

مشال حرميش

حرميش

5

2002

4

مشال ميفو دواتن

ميفو دواتن

6

2002

املصدر( :مؤسسة اريج)2007 ،
املشاريع االستيطانية يف احملافظة
لعل أكثر ما أعاق املخطط االستيطاين يف حمافظة جنني هي الكثافة السكانية الفلسطينية ،مث طبيعة االنتشار الدميغرايف واجلغرايف للمواطنني يف معظم
مناطق احملافظة ،وقد دفع هذا السبب االحتالل إىل إخالء املستوطنات املعزولة نسبيا يف احملافظة اليت حتيطها القرى الفلسطينية بكثافة سكانية كبرية،
حيث اعترب االحتالل أن إمكانيات منو هذه املستوطنات سيكون حمدودا جدا ،إضافة إىل صعوبة توفري األمن للمستوطنني فيها.
يف املقابل فقد ركز املشروع االستيطاين على السيطرة على املنطقة الغربية من حمافظة جنني ،وهي املنطقة احملاذية للخط األخضر ،قاصدا بذلك فصل
املواطنني الفلسطينيني يف الضفة جغرافيا ودميغرافيا عن إخواهنم من املواطنني يف القرى الفلسطينية يف األراضي احملتلة عام  ،1948كما أنه أراد بذلك
السيطرة على املزيد من أراضي الضفة القريبة من الساحل الفلسطيين اليت تشرف حبكم ارتفاعها على مدن االحتالل ومستوطناته املقامة يف املناطق احملتلة
عام  ،48حموال إايها بذلك إىل عمق جغرايف لكيانه.
مشاريع االحتالل االستيطانية سعت ومنذ العام  ، 2005وهو اتريخ تفكيك املستوطنات املعزولة ،إىل ترسيخ سيطرته املطلقة على املنطقة الغربية من
حمافظة جنني ،وهي املنطقة اليت توجد هبا  6مستوطنات و 4بؤر استيطانية ،املتكونة من جيب برطعة املعزول خلف اجلدار الفاصل ،وحممية أم الرحيان
الطبيعية اليت تبلغ مساحتها  3000دومن ،إضافة إىل مستوطنيت حرميش وميفودواتن واملناطق احمليطة هبما ،واليت يعتربها االحتالل منطقة نفوذ استيطاين،
حيث تقوم سياسة االحتالل يف هذه املنطقة ،املصنفة أبهنا جزء من املنطقة ج حسب اتفاقيات أوسلو ،على حمورين أساسيني مها :تكثيف التواجد
االستيطاين ،وحماربة الوجود الفلسطيين من خالل عدم السماح ابلبناء للمواطنني الفلسطينيني ،وعرب هدم البيوت واملنشآت ومصادرة األراضي.
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نتحدث يف الصفحات التالية عن أبرز مظاهر سياسة حماربة الوجود الفلسطيين يف املنطقة ،وأبرز املشاريع املستقبلية اليت أقرهتا حكومة االحتالل لبناء
وحدات استيطانية جديدة يف املستوطنات املقامة بعد العام  ،2017واخلطط اليت حتدثت عنها وسائل إعالم دولة االحتالل ،واملتعلقة ببناء سكة حديد،
واليت أتيت يف سياق مشروع تطبيع إقليمي.
أوال :تقليص الوجود الفلسطيين عرب هدم البيوت واملنشآت
سياسة االحتالل يف منطقة ج يف عموم الضفة الغربية تقوم على أساس أن منح رخصة إلقامة أي مبىن(سكين أو جتاري أو زراعي أو صناعي) للمواطنني
الفلسطينيني متثل مسألة مستحيلة ،حيث متنع دوائر االحتالل توسيع مساحة املخططات اهليكلية القدمية للقرى الفلسطينية ،وهي خمططات مضى عليها
عشرات السنوات ،ومل تعد صاحلة الستيعاب ٍ
مبان جديدة ،وهدف االحتالل يتلخص يف جعل األجيال املقبلة تغادر هذه املنطقة اليت مينع البناء فيها إىل
مناطق أ أو ب اليت تديرها السلطة الفلسطينية ،وابلتايل إفراغها من أهلها وجعلها فريسة سهلة للمشروع االستيطاين ،وتقوم جرافات االحتالل وجمنزراته
بعمليات هدم طوال الوقت حبق أي مبىن فلسطيين "جترأ" أصحابه على البناء بدون ترخيص من اإلدارة املدنية التابعة جليش االحتالل ،ومتثل عمليات
هدم البيوت واملنشآت اليت يقوم هبا جيش االحتالل تطبيقا مباشرا لسياسة التطهري العرقي وللرتانسفري التدرجيي يف مناطق ج.
عمليات اهلدم يف مناطق ج يف حمافظة جنني مل تتوقف منذ سنوات ما بعد اتفاقيات أوسلو اليت قسمت الضفة إىل مناطق أ ،ب ،ج ،حيث مت هدم
مئات املنازل واملنشآت اليت اعتربها االحتالل غري مرخصة ،ويف السنوات األخرية على سبيل املثال ،هدم االحتالل منزال و 16منشأة يف العام ،2015
(املركــز الفلسطيين حلقــوق االنس ــان ،)2016 ،ويف العام  2016هدم االحتالل  4منازل و 12منشأة ،كما أصدر  18إخطارا هبدم منشآت ومنازل
أخرى ،ويف العام  2017مت هدم منزل و 4منشآت ،ويف العام  2018أقدمت سلطات االحتالل على هدم  9بيوت ،و 25منشأة ،فيما أخطرت
سلطات االحتالل هبدم  18بيتا ومنشأة (مركز احلوراين ، )2018 ،وتركزت معظم عمليات اهلدم واإلخطارات يف بلدات :يعبد وبرطعه وخربة إمرحيه،
واجللمه وخربة مسعود وظهر ا ملاحل ومجيعها مناطق حماذية ملناطق االستهداف االستيطاين أو تقع يف وسطها ،جيدر اإلشارة إىل أن جمموع اإلخطارات
بوقف البناء أو اهلدم يف قرية برطعة املعزولة فقط يزيد عن  260منشأة وذلك حبسب معطيات جملس قروي برطعة ،الذي يؤكد أن السبب احلقيقي يكمن
يف إفراغ املنطقة والتضييق على السكان لدفعهم على الرحيل من قريتهم بشىت الوسائل والطرق.
اثنيا :مصادرة أراضي املواطنني يف املنطقة
مت مصادرة مساحات كبرية من أراضي املواطنني الفلسطينيني يف املنطقة املستهدفة ،على سبيل املثال ،يف العام  2017قام االحتالل على عدة دفعات
مبصادرة ما جمموعه  17دومنا إلنشاء سياج عازل على جانيب الطريق االلتفايف رقم  585جنوب بلدة يعبد ،الذي يصل بني مستوطنيت ميفودواتن
وحرميش ،وقبل ذلك وحبجة توفري احلماية للطريق االلتفايف أصدر االحتالل قرارا عسكراي يف بداية العام 2015م مت مبوجبه حتويل مساحات كبرية من
أراضي يعبد الزراعية من الناحية اجلنوبية إىل مناطق مغلقة عسكرايً ،وهي تقع مبحاذاة الطريق االلتفايف بطول 900مرت وبعرض 100مرت ،أي مبساحة
تبلغ  90دومنا ( مركز أحباث األراضي ،)2017 ،ويف العام  2018صادر االحتالل قرابة  15دومنا من أراضي بلدة يعبد احملاذية ملستوطنة حرميش،
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و 29دومنا من أراضي قرية اجللمة احملاذية متاماً للحاجز العسكري املقام على أراضي القرية من اجلهة الغربية الشمالية ،ويف العام  2019اصدر االحتالل
قرارا إبخالء  110دومنات من أراضي املواطنني يف قرية ظهر املاحل يف املنطقة احملاذية ملستوطنة شاكيد وذلك حبجة أهنا أراضي دولة ،وذلك متهيدا لتعديل
مسار اجلدار الفاصل ،وإلقامة حي استيطاين عليها حبسب أهايل املنطقة ،كما أصدر قرارا هبدم مدرسة البلدة حبجة البناء دون ترخيص (مركز أحباث
األراضي أ.)2019 ،
اثلثا :مشاريع بناء وحدات سكنية يف املستوطنات
يف مقابل أعمال اهلدم واملص ادرة اليت ميارسها االحتالل يف القرى الفلسطينية احملاذية للمستوطنات ،فإهنا تكثف بناء الوحدات االستيطانية ،حيث تقوم
بشكل مستمر بتوسيع املنطقة الصناعية يف مستوطنة شاكيد ،كما قامت ببناء  411وحدة استيطانية جديدة خالل األعوام 2018-2009م ،ويبني
اجلدول التايل مواقع الوحدات االستيطانية حسب املستوطنة.
جدول :5الوحدات السكنية االستيطانية يف حمافظة جنني
العام

املستوطنة

عدد الوحدات السكنية االستيطانية املبنية

2009

حرميش

1

ميفودواتن

7

حينانيت

5

تل منشه

14

رحيان

17

تل منشه

9

رحيان

2

تل منشه

6

شاكيد

15

حينانيت

2

شاكيد

21

تل منشه

2

رحيان

23

حينانيت

19

2010

2011

2012

20

شاكيد

1

2013

تل منشه

79

حينانيت

4

شاكيد

3

تل مينشه

3

حرميش

1

ميفودواتن

1

2015

-

-

2016

-

-

2017

حينانيت

6

2018

حينانيت

6

رحيان

79

تل منشه

86

-

411

2014

اجملموع

املصدر( )2019 ،The Washington Institute( :السالم االن)2019 ،
رابعا :يف شهر شباط من عام  ، 2012نشرت وسائل إعالم "إسرائيلية" تفاصيل خطة إلقامة شبكة سكك حديدية يف الضفة الغربية لتخدم املستوطنات
االحتالل بصورة أساسية ولتشكل وسيلة لنهب األراضي الفلسطينية يف الضفة الغربية ،وتشمل اخلطة بناء سكة حديد فرعية تربط بني مدينة العفولة يف
األراضي الفلسطينية احملتلة عام  1948وحمافظة جنني مشايل الضفة الغربية (عرب  ،)2012 ،48وما زال الكثري من تفاصيل هذا املخطط غامضا،
ويبدو أنه أييت كجزء من خمطط إقليمي تطبيعي مع دولة االحتالل إلقامة سكك حديدية تبدأ من اخلليج العريب ،ومتتد عرب األردن إىل الضفة الغربية ،مث
إىل حيفا على شاطئ البحر املتوسط (عريب .)2018 ،21
الطرق االلتفافية يف حمافظة جنني
بعيدا عن البلدات الفلسطينية ،وقد أقيمت على أراض تعود للمواطنني الفلسطينيني ،وأهم
هي طرق وشوارع أقامها االحتالل لتأمني تن ّقل املستوطنني ً
الطرق االلتفافية يف حمافظة جنني هي:
متر حول مدن الضفة
الطريق رقم  :60وهي طريق تشطر الضفة الغربية من الشمال إىل اجلنوب ،وتُ َ
عترب الشراين الرئيس للطرق االلتفافية اجلديدة اليت ّ
مرورا بوسط مدن جنني وانبلس ورام هللا والقدس وبيت حلم واخلليل ،وتقع الطريق كلها
الغربية ،تبدأ هذه الطريق من داخل األراضي احملتلة عام ً 1948
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تقريبًا يف املنطقة (ج) الواقعة حتت السيطرة األمنية "اإلسرائيلية" املطلقة (اهلندي ،)2012 ،ابستثناء أجزاء الطريق الواقعة يف قلب املدن الفلسطينية،
ويبلغ طول الطريق  60يف حمافظة جنني ما يقارب  35كم.
وإضافة إىل هذه الطريق املركزية املمتدة على طول الضفة ،فقد أنشأ االحتالل جمموعة من الطرق االلتفافية يف احملافظة ،ويزيد طول هذه الطرق عن 50
كم ،وفيما يلي تفصيل هلا (وفا  -أ:)2019 ،
 . 1طريق استيطاين ابلقرب من مستوطنة معاليه جلبوع يف الداخل الفلسطيين ،وخترتق الطريق أراضي بلدة جلبون ،وقد شقته سلطات االحتالل هبدف
مرتا ،يبلغ طول الطريق يف أراضي بلدة جلبون حوايل  5كيلومرت.
تعديل حدود عام  ،1967وعرضها حوايل ً 50
 .2طريق استيطاين يبلغ طوهلا  10كم تقريبا تربط بني مستوطنيت مافودواتن وحرميش ،وتسيطر على مئات الدومنات من أراضي بلديت يعبد وعرابة يف
منطقة يطلق عليها اسم "امرحية".
 . 3الطريق االستيطاين اليت تربط املستوطنات القريبة من بلدة يعبد (شاكيد ،رحيان ،حنانيت ،مابودواتن ،حرميش) ،مع مستوطنات كتسري وميعامي
داخل أراضي عام  ،1948وهي مستوطنات أقيمت يف أراضي  1948على طول اخلط األخضر ،وقد صادرت سلطات االحتالل مبوجب هذه الطريق
آالف الدومنات من األراضي الزراعية والرعوية ،ويزيد طول الطريق عن  30كم.
 .4طريق استيطاين بعرض مخسة أمتار تربط معسكر سامل مع املستوطنات يف أراضي  ،1948ويبلغ طوهلا عدة كيلومرتات.
اجلدار الفاصل يف حمافظة جنني
ميتد اجلدار بطول 69كيلومرتا على أراضي حمافظة جنني ،حيث يبدأ من منطقة رااب واملطلة شرق جنني مرورا بقرى جلبون وفقوعة ،مث قرى دير غزالة
وعربونة واجللمة ،وليخرتق مرج بن عامر جبانب قرى :كفردان – اليامون – سيلة احلارثية – تعنك – زبواب ،مث يتجه غراب ابلقرب من رمانة والطيبة وعانني،
حيث يضم املنطقة االستيطانية املعروفة بتكتل شاكيد االستيطاين ،وحياصر بلدة يعبد وقرى" :نزلة الشيخ زيد" ،و"طورة الشرقية ،والغربية" و"الطرم"؛
ويبتلع أراضي يعبد من الناحية الشمالية مبا فيها احملمية الطبيعية (أحراش العمرة) ،ويشمل هذا التكتل مستوطنات شاكيد وحنانيت ورحيان وتل منشة،
ويرتبط مع مستوطنيت ميعامي وكتسري الواقعتني داخل أراضي عام 1948م مشكال كتلة استيطانية واحدة ضخمة (بتسيلم ،)2011 ،وتعمل هذه الكتلة
كجدار بشري جغرايف ،وكمنطقة عمق جغرايف اسرتاتيجي لكيان االحتالل يف هذه املنطقة.
وقد ّأدى بناء اجلدار الفاصل إىل خلق جيوب معزولة من األراضي الفلسطينية ابتت حمصورة بني اجلدار الرئيس وبني حدود عام  ،1967وتبلغ مساحة
هذا اجليوب  34475دومنًا (34.475كم )²من األراضي الفلسطينية يف حمافظة جنني ( % 5.9من املساحة الكلية حملافظة جنني) ،املنطقة األساسية
يف هذا اجليب تسمى معزل برطعة ،وتصل مساحتها إىل  29.203دومنات ( 29.2كم مربع) ،وحيتوي املعزل القرى التالية :برطعة الشرقية (4950
نسمة) ،وأم الرحيان ( 462نسمة) ،وخربة عبد هللا اليونس ( 173نسمة) ،وخربة ظهر املاحل ( 201نسمة) ،ويصل اجملموع الكلي لعدد سكان اجليب
إىل  5786نسمة (االحصاء الفلسطيين ،)2019 ،أما اجليوب األخرى اليت تبلغ مساحتها 5.272دومنا( 5.23كم مربع) فتشمل أراضي زراعية ال
يسكنها مواطنون فلسطينيون ،وقد استقطعت هذه األراضي من قرى :املطلة وجلبون وعربونة.
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التجمعات السكانية الفلسطينية اليت تقع شرق اجلدار الرئيس ،مت فصلهم عن أراضيهم الزراعية اليت ابتت غرب
كما أن هناك مئات العائالت من سكان ّ
اجلدار الفاصل ،ومل يعد ممكنا هلم الوصول إليها إال فرتات قصرية جدا من العام ،وعرب تصاريح من قوات االحتالل ،وهي تصاريح ليس من السهل
احل صول عليها ،وإضافة إىل هذه املساحات املعزولة ،فقد خسر املواطنون مساحات أخرى من أراضيهم استوىل االحتالل عليها لصاحل إقامة اجلدار ،وتبلغ
مساحات هذه األراضي  1384دومنا ( اريج.)2006 ،
حواجز االحتالل الثابتة يف حمافظة جنني
نستعرض فيما يلي احلواجز الثابتة اليت أقامها االحتالل على اجلدار الفاصل يف احملافظة (بتسيلم  -أ:)2018 ،
 -1حاجز اجللمة :يقع مشال جنني على الطرف الشمايل لقرية اجللمة ،ويقع على اجلدار الفاصل ،ويشرف عليه جيش االحتالل وشركات احلراسة
اصة ،يوجد يف احلاجز منشآت عديدة مبا يشبه معرب حدودي ،مينع عبور املواطنني الفلسطينيني ابستثناء سكان شرقي القدس ومحَلة
اخل ّ
تصاريح الدخول إىل "إسرائيل" ،وهؤالء يسمح هلم العبور مشاة فقط ،يستعمل احلاجز لعبور البضائع بني الضفة وكيان االحتالل.
يطوق جيب برطعة ،يشرف عليه جيش االحتالل وشركات حراسة
 -2حاجز زبدة  -برطعة – رحيان :حاجز منصوب عند اجلدار الفاصل الذي ّ
خاصة ،مينع عبور املواطنني الفلسطينيني ابستثناء املقيمني يف شرقي القدس ،أو من سكان القرى الواقعة غرب اجلدار الفاصل وهي :برطعة،
ّ
أم الرحيان وظهر املاحل وبعض اخلرب الصغرية.
 -3حاجز سامل :يقع يف أقصى مشال غرب جنني ،وهو منصوب على اجلدار الفاصل ويُستخدم كبوابة دخول إىل "مديريّة التنسيق واالرتباط
أيضا حمكمة عسكرية ،ومكتب تسجيل األراضي،
اإلسرائيلية" ومؤسسات اإلدارة املدنية التابعة جليش االحتالل يف معسكر سامل ،حيث توجد ً
ونقطة شرطة لالحتالل ،يشرف على احلاجز جيش االحتالل ،ويسمح بدخول املواطنني الفلسطينيني إىل مديرية التنسيق واالرتباط بعد
إخضاعهم للتفتيش الدقيق.
يطوق جيب برطعة ،ويشرف جيش االحتالل عليه ،وهو مينع عبور
 -4حاجز طورة  -ظهر املاحل :حاجز مقام على اجلدار الفاصل الذي ّ
غريب اجلدار
املواطنني الفلسطينيني ابستثناء سكان قرييت ظهر املاحل وأم الرحيان ،وبعض املزارعني من يعبد ،طورة ونزلة زيد ممّن تقع أراضيهم ّ
وميلكون تصريح دخول إليها.
 -5حاجز يعبد :حاجز منصوب على شارع  585عند مدخل مستوطنة ميفو دواتن ،ابلقرب من املدخل الشرقي اجلنويب لبلدة يعبد ،ويشرف
عليه جيش االحتالل ،والتفتيش يف هذا احلاجز عشوائي.
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معسكرات وقواعد عسكرية إسرائيلية يف حمافظة جنني
أوال :معسكرات ما زالت قائمة
 -1معسكر سامل :يقع على اخلط األخضر مشال غرب حمافظة جنني ،أتسس عام 1948م على أراضي قرية سامل العربية املوجودة داخل اخلط
االخضر ،ويقع قسم كبري منه اليوم على أراضي قرييت رمانة وزبواب التابعتني حملافظة جنني ،حيتوي على مقر اإلدارة املدنية ،ومقرات للجيش
والشرطة وخمابرات االحتالل ،وبه حمكمة عسكرية ومكتب تسجيل األراضي ،وحقل للرماية والتدريب ،إضافة إىل حاجز سامل (وفا  -ب،
.)2019
 -2معسكر ميفودواتن :يقع جنوب شرق مدينة جنني ،على أراضي بلديت عرابة ويعبد ،وهو مالصق ملستوطنة ميفودواتن من جهة الشرق ،وقد
أقيم عام  2005كبديل ملعسكر دواتن الذي انسحب منه جيش االحتالل ضمن خطة االنسحاب أحادي اجلانب ،وهو معسكر يستخدم
للتدريب وحلماية املستوطنات ونقطة انطالق ملدامهة البلدات الفلسطينية يف املنطقة (وفا  -ب.)2019 ،
اثنيا :معسكرات االحتالل اليت مت إخالؤها يف حمافظة جنني:
وهذه املعسكرات مت تفكيكها يف العام 2005م ضمن خطة االنسحاب أحادي اجلانب ،ولكن جيش االحتالل ما زال حيظر الدخول ملعظمها ،وتتواجد
قواته بداخلها لعدة ساعات بني فرتة وأخرى ،وهذه املعسكرات هي:
 -1معسكر دواتن :يقع قرب مدخل بلدة عرابة جنوب جنني.
 -2معسكر الزاببدة :يقع قرب قرية الزاببدة جنوب شرق جنني.
 -3معسكر صانور :يقع بني قرييت صانور وجبع جنوب شرق جنني.
 -4معسكر جينات :يقع إىل الغرب مباشرة من مدينة جنني يف منطقة حرش السعادة ،وقد مت تسليمه للسلطة الفلسطينية.
 -5معسكر فحمة :معسكر صغري كان يتكون من عدة بناايت موجودة يف اجلهة اجلنوبية ملخيم فحمة جنوب جنني ،وقد انسحبت منه قوات
االحتالل يف العام .1995
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