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 الدراسةملخص 

على  السلبية  هبظاللحيث يلقي  ،قة للواقع الفلسطينيؤر   يعتبر االستيطان الصهيوني من القضايا الم  
على    تأثير خاص   ن لالستيطانإإذ  للشعب الفلسطيني،    كافة  ةياالقتصادية واالجتماعية والسياس  القطاعات 

والهيمنة على المصادر المائية   ،الزراعية األراضيذلك الرتباط االستيطان بمصادرة و  ،القطاع الزراعي
  ، ومكبات النفايات الصلبة  ،لى زيادة تلوث التربة من خالل المياه العادمةإإضافة    ،الالزمة لري المزروعات 

 المستوطنات.  التي يتم التخلص منها من قبل 

الحصول على البيانات    ، كما تم  (systematic reviewالمراجعة الممنهجة )اتباع    تم    ،هذه الدراسة  ولتنفيذ 
ات  لى استخدام نظم المعلومإ إضافة   ،الخاصة بموضوع الدراسة واألبحاث والمعلومات من خالل التقارير 

قامة  إماكن أوالربط المكاني بين  ،وتحليل محتواها ، جل الحصول على الخرائط ذات الصلةأمن  ،الجغرافية
 على القطاع الزراعي.   اومدى تأثيره ،المستوطنات 

  ، راضي الزراعيةسيكون هناك المزيد من مصادرة األ ف ،إذا ما بقي الوضع االستيطاني على ما هو عليهو 
معاناة مستمرة ومتزايدة  يؤدي إلى  ، وبالتالي  يضار وتجريف مساحات واسعة من األ  ،وتدهور خصوبة التربة

 من القومي بشكل عام. األو  ،من الغذائي الفلسطينيمما يهدد األ  ،للقطاع الزراعي الفلسطيني

 المقاومة هذ  ؛على المستوى الشعبي والرسمي وتعاون وتنسيقجهود  ال بد من خلق ،على ما سبق بناء   
 والقطاع الزراعي بشكل خاص. ،هدد الواقع الفلسطيني بشكل عاميي ذ ال الخطر،

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 المقدمة: 
الحضارة    نعهو صا  ،األبيض األوروبي  الرجل    ن  استعمارية سابقة، مفادها أ  لى مزاعم إعود ظاهرة االستيطان  ت

وبالتالي   ،هي شعوب متخلفة ،فريقياإسيا و آتلك التي تعيش في  سيماال  ،خرى الشعوب األ ن  أو  ،والتطور
ن  فإ  لذا، .(7ص  ،2003 ، )حسين ليهمإالديانة المسيحية و  جل نقل الحضارةأ من  بالدهم، يجب استعمار

 فراغإتقوم على  ،لوجية استيطانيةيو يد ألى فلسفة و إ ،في حقيقتها ، تعود السياسة االستيطانية الصهيونية
ن خالل استخدام الوسائل  ذلك مو  ،حالل المستوطنين اليهود مكانهمإو  ،أهلهامن  يةفلسطين ال األرض 

ا كما فعلت  تمام   ،ني صليواعتقال وتعذيب للسكان األ  ،قتل وترهيب من مجازر و  ،كافة العدوانية ساليب واأل
 ،الشمالية أمريكافي الحمر  بادة الهنود إدول أوروبا االستعمارية في كثير من البلدان التي استعمرتها، مثل 

 . فريقياإوجنوب  أستراليافي ن يصلي والسكان األ

دعا خاللها بعض    التي  ،وروباأصالح الديني في  اإل   لى فترةإ  ،فلسطينفي  الصهيوني    االستيطانتعود فكرة  
نشاء  إ  م1799 عام الذي اقترح نابليون منهم  ،يجاد وطن بديل لليهود إضرورة  إلىاألوروبيين، السياسيين 

   مصر. العسكرية على تهحمل إبان ذلك و  ،وطن قومي لليهود في فلسطين

 ،هم هذه المراحلأ عد  ت    ، م1967مرحلة ما بعد النكسة عام    أن    ال  إمتعددة،  االستيطان الصهيوني بمراحل    مر  
 . راضي الضفة الغربية وقطاع غزةأن دونم من يمالي من ثالثة  أكثر "سرائيل"إ صادرت حيث 

سرائيلي  اإلاالحتالل    تقع تحت حكمكانت    ،% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية77من    أكثرن  أ  اعلم  
 .  (7- 2ص  ،2015 ،صوافطة) م1948عام  بعد 

التي تنص    ،م1994عام    وسلو الثانيةأتوقيع اتفاقية    ،الحركة االستيطانية للضفة الغربية  تشتت ومما زاد من  
مراكز المدن  في   Aالمنطقة  تقعحيث  ،( A,B,C) داريةإمناطق  لى ثالث إ على تقسيم الضفة الغربية 

  .ةا للسلطة الفلسطيني داري  إا و مني  أوتخضع    ،% من مجمل مساحة الضفة الغربية12  وتمثل مساحتها  ،الرئيسية

  ، معظم القرى والبلدات الفلسطينية  ، فتقع في% من مساحة الضفة الغربية22والتي تمثل  ،Bما المنطقة أ
  .سرائيليإلالالحتالل  وأمني ا ،ا للسلطة الفلسطينيةداري  إتخضع و 

  مساحة  % من مجمل60رب اما يق ، وهي تمثلإداري ا وأمني ا اإلسرائيليلالحتالل  Cالمنطقة  تخضع بينما
 .  الضفة الغربية
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قامة  إل لالحتالل سه  و ، راضي الضفة الغربيةأالتواصل الجغرافي بين  فقدانلى إ التقسيمهذا  دىأ
  اإلسرائيلية الكاملة، هي أكبر هذه المناطق ، التي تخضع للسيطرة  C؛ ألن المنطقة  المستوطنات الصهيونية

   .(27ص  ،2006 ،)نظيف

لى  ع يقوم ،حالليإه استيطان ن  ألى عف صن  االستيطان الصهيوني ي  ، هو أن هليإشارة ومما تجدر اإل
   (.911، ص 2010  ،العيلةوالتهجير )من خالل القتل  ،ني صليسكانها األ ، وإفراغها منرض استغالل األ

 :هامن ،سياسات استيطانية متعددة "سرائيلاستخدمت "إ ،وصال الضفة الغربيةأجل تقطيع أمن و 

المستوطنين وقوات االحتالل الصهيوني من دخول المناطق التابعة   لتجنيب شق الطرق االلتفافية  :أوال  
حيث   ،راضي لصالح االستيطانمن األ ةكبير  اقتطاع مساحات   لىإ ىد  أمر الذي األ ،للسلطة الفلسطينية

  أكثر  إلى  حيان يصل عرض هذه الطرق وفي بعض األ  ،مربع  كم  800  بـ  الكلية لهذه الطرق   ةدرت المساحق  
 (. 124ص  ،2010براهيم،  إ) امتر   20من 

لعمليات  ابحجة وقف    ،م23/6/2002المصادقة على بنائه بتاريخ    ت الذي تمجدار الفصل العنصري    :اثاني  
  راضي الضفة الغربية أوالذي يقضي بعزل  ،م1948 عام المحتلة راضي الفلسطينيةاالستشهادية داخل األ 

  770حسب ما هو مخطط له  طول الجدار يبلغ، و يةفلسطينالراضي األعن باقي  م 1967عام  المحتلة
  % من المساحة الكلية المقررة 52.7أي ما نسبته    ،كم  406حوالي    يبلغ  ن اآل  حتى ما تم تنفيذه    ن  أ   ال  إ  ،كم

 ،راضي لصالح الجداراأل   مصادرته من  ما تم    مجموع  ام  أ  .(2019  رقام،أ)جدار الفصل العنصري حقائق و 
 (. 19، ص 2005 سلمان،)ا دونم   164,783  حواليبلغ يف

وصل   الغربية، إذ التي تنتشر بشكل كبير بين مدن وبلدات الضفة  الدائمة والمؤقتة،  العسكرية    الحواجز  :اثالث  
  ، ش وتو  ستهيومن راي )اجز و ح 705من  أكثرلى إ ،مم المتحدةات األئيحصاإحسب  ،عدد هذه الحواجز

2019).  

راضي المحيطة  ألل  تهامصادر و   ات واسعة،مساح  في امتداد سيطرتها علىتتمثل خطورة بعض هذه الحواجز  و 
  ، قامة الفلسطينيينإماكن  أبالقرب من    ، الترابية  والسواترقامة البوابات الحديدية  إلى  إكما عمد االحتالل    ،بها

 . منيةأ حجج ودواع  لوذلك 

التجمعات السكانية   بينسكان المستوطنين إلى إالذي يهدف  ،االستيطان داخل التجمعات السكانية :ارابع  
من خالل    ،هذا النوع من االستيطانمن  مدينة القدس    تعانيحيث  ،  الواقع  مراأل  وترسيخ سياسة  ،الفلسطينية

أو مخالفة شروط اإلقامة تارة   ،عدم الترخيص تارة ةبحج ؛حياء العربيةمن األ الفلسطينيينطرد السكان 
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ق على  يالتضي لى سياسةإ إضافة ،المساكن لبعض تدعي ملكية المستوطنين  وثائق من خالل وأخرى، أ
كما تتعرض   وغيرها. ،السكنية حياءاألداخل  من خالل فرض الضرائب، والحرمان من البناء الفلسطينيين

لمضايقات  بسبب ا  ،حياء عربية كاملةأغالق  إ لى  إدى  أمر الذي  األ  ،السياسة االستيطانيةمدينة الخليل لهذه  
  (.128- 122ص  ،2010 براهيم،إ) التي يقوم بها جنود االحتالل وقطعان المستوطنين

من   أكثر ها عدد بلغ  إذ  ،م2018لى عام  إ م1967منذ عام  كبير ن عدد المستوطنات تزايد بشكل أيالحظ 
لى  إ ،م1990عام  ان  مستوط   221,348كما ازداد عدد المستوطنين من ، الفترة هذه مستوطنة خالل 150
 (. 23ص  ،2017 ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) م2017عام  ا ن  مستوط   653,621من   أكثر

 

 الغربية  لضفةفي االزراعي القطاع على الصهيوني االستيطان  ثرأ

 ، خرى من الشعوب األه كغير  ،االقتصادية المهمة في حياة الشعب الفلسطيني نشطةمن األ عتبر الزراعة ت  
الديني   من النسيجساسي أ مكون فهو  ،قطاع اقتصادي مجرد  كثر منأللفلسطينيين بالنسبة  كما يعتبر

ا للصمود  رض عنوان  األ  تمثل زراعةإذ  ،للشعب الفلسطيني ،االجتماعي واالقتصاديو  ،والقيمي والثقافي
 . عليهاالسيطرة  و  مصادرتها جلأمن  يكرس جهوده الذي ،وتحدي االحتالل واالستيطان الصهيوني

 عديد مصدر دخل لل  لكونها  ،الفلسطينيينمن للكثير من  اآل  المالذ    ،حياناألالزراعة في كثير من    كما شكلت 
وقد برز   ،م1948من العمل داخل فلسطين المحتلة عام    الذين يمنعهم االحتالل  ، وخاصة أولئكمن العمال

  .م1987عام   ولى خالل االنتفاضة األ ذلك

  إضافة  االحتالل.  المسلوبة من قبل ،ةيحمي الحقوق المائية الفلسطيني ،القطاع الزراعيفي العمل  ن  أكما 
والتي   لالحتالل،ل التبعية االقتصادية  وبالتالي تقل  ،من الغذائي للشعب الفلسطينياألالزراعة    توفر  ،لى ذلكإ

 . (-دعيق، )منية ما ترتبط بالتبعية السياسية واأل غالبا

  حوالي ب  م1969  عام  ساهم  فبعد أن  ،وحتى اليوم  م 1969منذ عام    جدا  بمراحل خطيرة  الزراعي    القطاع  مر  
الجزيرة  ) م 2008م اع  فقط %7 حوالي لى إ ت مساهمتهانخفض ،جمالياإلمن الناتج المحلي  30%
 الفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي ) فقط% 3لى إ م2016 ، ثم انخفض عام(2007 خبارية،اإل

2016). 
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ّ  المعوو كثير من المشاكل  من القطاع الزراعي الفلسطيني عانىقد و  ما هو داخلي مرتبط  منها ،قات ّ 
في   خارجي متمثلمنها ما هو و  الرسمية،قبل الجهات الرسمية وغير  المادي من وقلة الدعم ،باإلهمال
يمكن    هو ماو   ،كبر على هذا القطاعثر الواضح والدور األاأل  حيث كان له  ،سرائيلياإلواالستيطان    االحتالل
 : في الجوانب التاليةعنه  الحديث 

  شجار المثمرةاقتالع األو مصادرة األراضي الزراعية على االستيطان  أثر :والً أ

  ي ضار جل مصادرة األ أ متعددة من  اطرق   ،بالتنسيق مع الحركة االستيطانية ، االحتالل الصهيوني عابتد 
  ألف   420ما يقرب من    صادر االحتالل  ،م1967عام    لضفة الغربية وقطاع غزةافبعد احتالل  ،  الفلسطينية

من مليون وسبعمائة   أكثر و   ،مالك الغائبينأتحت غطاء ما يسمى قانون  ،الفلسطينيةراضي دونم من األ
بحجة    ،دونم  ألف  500من    أكثر، و ردنيلملكية الدولة حسب القانون األ  تابعة  راض  أنها  أبذريعة    ،دونم  ألف

  ي راضأدونم من  ألفن ي مليون ومائة وخمس  م1980 – م1968غلقت بين عام أ و  ،نها محميات طبيعيةأ
قامة  إ عن  فضال    ،للتدريب والرماية  خاصة  ،منية وعسكريةأاستخدامها ألغراض    بحجة  ،الفلسطينيةغوار  األ

   .(1ص ، 2006  )نظيف، ةالفلسطينيراضي مستوطنة بمساحات مختلفة داخل األ 166أكثر من  

  30 من أكثرقيمت أفقد المهتمة بتخفيف حدة الفقر في العالم،  ،منظمة )أوكسفام( هاأعدتوحسب دراسة 
  ، امستوطن   9358حوالي  هاسكانيبلغ مجموع  ،غواراضي المواطنين الفلسطينيين في األ ر أ نة على مستوط  

غوار تقع ضمن  % من مساحة األ90من    أكثر  ن  ، وأراضي تستخدم لإلنتاج الزراعيمعظم هذه األ  ن  أا  علم  
 MAAN) ةسرائيلي اإلسيطرة لل ،وسلوأ حسب اتفاق تخضع إداري ا وأمني ا،والتي  ،C المنطقة المصنفة

Development Center, 2010). 

ى  علدونم  650,000 من  أكثر ن أ ،والتطوير للتجارة المتحدة مممؤتمر األ أعدهاكدت الدراسة التي أكما 
وصول المزارعين   وأن  ، لمصلحة االستيطان الصهيوني مصادرته ت تم ،ردننهر األلطول الجانب الشرقي 

  بسبب المضايقات المتكررة من المستوطنين ، بات صعب ا للغايةالزراعية هم راضيألى إالفلسطينيين 
(.(UNCTAD, 2015   

في  راضي الزراعية ومصادرة المزيد من األ ،االستيطان تسهيل حركة مقابل ذلك، أدى اتفاق أوسلو إلى
ا، منها  ّ  كما أ شير سابق لى ثالث مناطقإراضي الضفة الغربية أ  يقسم تفاقاال  إن   إذ لضفة الغربية، ا

%  60كثر من أن هذه المنطقة تمثل أ ا ، علم  ةلكاملاسرائيلية اإللسيطرة التي تخضع ل C المنطقة المصنفة
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لسيطرة  لع  خض التي ت  A  المنطقةمقابل  راضي الزراعية،  تشمل معظم األالغربية، و راضي الضفة  أمن مجمل  
 . راضي الزراعيةالمناطق العمرانية الخالية من األ و  ،مراكز المدن الكاملة، ولكنها تقع فيالفلسطينية 

تجريفها واقتالع   تم   ،المثمرة  باألشجار المزروعة األراضي كبيرة من  مساحات   ن  أ هذه الدراسة، بينكما ت  
  كأشجار   ،شجرة مثمرة  12000من    أكثراقتالع    تم    ، فعلى سبيل المثال،  البناء واالستيطان  ألغراض   أشجارها

 . وحدهاة يراضي محافظة قلقيل أمن  ،الزيتون واللوزيات 

محافظة   لمزارعين من ،شجرة زيتون  1000من  أكثر واقتالع  ،دونم   1000 من  أكثرمصادرة  كما تم   
محافظة   وفي .سرائيلياإلالجانب  خلف الجدار، أي من ضمها تم   ،شجرة زيتون  800من  وأكثر ،سلفيت 
أساليب ومن  .شجرة من اللوزيات  1000من  وأكثر ،شجرة زيتون  5500 من أكثراقتالع  تم   ،جنين

  ، راضيهم الزراعيةأالحة حرمان المزارعين من ف ،التي لها تأثير على القطاع الزراعي ،خرى األاالحتالل 
 . سرائيليإلالجانب ا ، أي منالجدار يقع خلف  منها اكبير  ا قسم   ن  أل

حتى  و  ،الزراعيةراضيهم أثناء فالحة أمضايقات المستوطنين ل الفلسطينيون  ون ما يتعرض المزارع اوكثير   
 قصيرة ومحددة،  زمنية  فترات فإنها تكون مقيدة ب ، االحتاللعلى تصاريح من  حصول المزارعينحال  في

 ,Isaac,& others)بوابة ) 68 اليوم والتي يبلغ عددها ،من خالل بوابات خاصة مقامة ضمن الجدارو 
2015. 

ثر البيئي المترتب على بناء الجدار الفاصل  م األ ي تقي ، حولسلمانمازن  الباحث الدراسة التي قام بها  اأم  
في بعض   سرائيلياإلراضي الزراعية المصادرة لصالح االستيطان نسبة األ، فقد أظهرت في الضفة الغربية
 .(29ص  ،2005 ، مازن،سلمان) وذلك كما في الشكل التالي محافظات الضفة،
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 محافظات الضفة الغربية  في بعض المصادرة ر المساحات الزراعية ظه  رسم بياني ي   :(1رقم )الشكل 

ضي  ار مصادرة األ  فيها  محافظة جنين هي أكثر المحافظات التي تم    ن  أ  ،الشكل البيانيظهر من خالل  ي  كما  
 ثم محافظة طولكرم.   ،ةيليها محافظة قلقيلت ،لصالح جدار الفصل العنصري 

ا بمصادرة  كثر تأثر  تتركز في المحافظات األ ،السهلية راضي الزراعيةمعظم األ  ن  أ ،للنظر الالفت ومن 
 الزراعية. راضي األ
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باالعتماد على   وسلوأ  لضفة الغربية حسب اتفاقفي ادارية ر المناطق اإلظه  طة ت  ر اخ :(2الشكل رقم )
(GIS )"بتصرف". 

تقع في المنطقة المصنفة    ،راضي الزراعية السهليةكبيرة من األ   مساحات    ن  ، أرطةاالخ  هذه  يالحظ من خالل
(C)، شجار  أكالزيتون واللوزيات و  ،شجار المثمرةلجبلية التي تنتشر فيها زراعة األراضي ا معظم األ  ن  وأ

  ،ا في نفس المنطقةيض  أ  تقعكلها    ،المحاصيل الزراعية  ري     فيتستخدم    التي  ،بار الجوفيةمعظم اآلو   ،العنب 
يعني سيطرة شبه كاملة على المقومات الرئيسية   األمر الذي ،سرائيليةاإلتحت السيطرة تقع ها ن  أ مما يعني 

 للقطاع الزراعي الفلسطيني. 

 على المصادر المائيةالصهيوني االستيطان  أثر :اثانيً 

لالستخدامات   سواء    ،لالزمة ا  ياهكميات الم  من مشكلة نقص   ،وسطالشرق األ  كغيرها من دول  ،تعاني فلسطين
جزائها ضمن  أ  معظم  حيث تقع   ،الجفاف  :مثل  ،طبيعية  ، منها أسباب أسباب عدة  ذلك لو   ،و الزراعيةأالبشرية  

 .أخرى ى لإ ةمطار من سنتذبذب كميات األتوبالتالي  ،الجاف هالمناخ شب 
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كثر  أ  ن  أا  علم    ،لى زيادة الطلب على المياهإيؤدي    ، الذيالنمو السكاني الكبير  :أسباب بشرية، مثلمنها  و  
بسبب قلة مصادر المياه    ،أتي من المياه الجوفيةت  ،المزروعات   المياه المستخدمة لري   % من كميات  82من  

التي سرعان ما تجف مع  ،ودية والينابيعوالتي تقتصر على مياه بعض األ ،لضفة الغربية في االسطحية 
 الفصل الجاف.بمقارنة  ،اانتهاء فصل المطر القصير نسبي  

استهالك الفلسطيني   ن  إ  ضعاف الفرد الفلسطيني، حيث أبسبعة في "إسرائيل" للماء استهالك الفرد  رقد  ي  
عن   ،لنفس االستخدامات اإلسرائيلي الفرد بينما يزيد استهالك ا، ا يومي  لتر   70 ـيقدر بكافة لالستخدامات 

 ،الجوفية والسطحية  ،الضفة الغربية   من مياهما يستنفذه االحتالل ومستوطنوه    ن مجموعأكما    ،ايومي    لتر    500
 % فقط.13.5  ون الفلسطيني يستنفذ   ر المائية، بينماد % من مجموع المصا86.5يزيد عن 

  شبه معدوم، نصيب المزارعين الفلسطينيين  ن  إف لذا، .الدائمالمائي السطحي  ردن المصدراألنهر  عتبري  و 
حتى   ،غوارمنطقة األ  في  اإلسرائيليةللمستوطنات راضي الزراعية التابعة األ ذهب لري   ت  رهالن مياه  كل   ن  أل
 لري    ؛راضي النقب ألى إطري بواسطة الناقل الق   ، ت نقلمن المياه مكعب   مليون متر   500من  أكثر ن  إ

 .(Haddad, 2102) فيه المزروعات 

  ، الفلسطينية باراآل المياه المستخرجة من  ات كميقطاع المياه في فلسطين، تحديد االحتالل ل ومما يواجهه
من حفر    ،الفلسطينيين  معظم المزارعين  االحتالل  كما منع   ،في الساعة  مكعب    متر    100عن    ال تزيد بحيث  

 .بحجة عدم الحصول على التراخيص الالزمة لذلك ،بار جديدةآ

يزيد عمق   الأبالحفر بشرط سمح ي   ،لبعض المزارعين بعد التنسيق مع الجهات الرسمية وفي حال السماح 
نتاجية الكبيرة  ذات اإل ،لى المياه الجوفية العميقةإالوصول يمك ن من مر الذي ال األ ،امتر   140عن  البئر
  . (- الجزيرة،قناة )المياه من 

وتدميرها، خاصة    بار االرتوازيةالعديد من اآل غالق  إ ب   ،قام االحتالل الصهيوني ومستوطنوه  وفي هذا السياق،
،  الفصلار د بب بناء جاألخرى بس بار لى تدمير العديد من اآل إ ضافة  إ منية،أ ج ج بح ،غوارفي منطقة األ 

ضمها   التي تم   ر االرتوازيةبااآلحيث بلغ عدد  ،سرائيلياإللجانب ا من خلف الجدار هاخر منآقسم  ضمو 
راضي محافظتي طولكرم  أ فيبار االرتوازية المنتشرة % من اآل 64من  أكثر ن  أ  ا، علم  ابئر   33 من أكثر

 (. 87 ، ص 2012 ،طرمانالجدار )قد تم ضمها داخل  ،ةيوقلقيل

يأخذ بعين   الغربية،في الضفة  قامة المستوطنات إماكن أاختيار  عند ، و االحتالل الصهيوني أن   ي ذكر
 .ن تكون قريبة من مصادر المياهأ  االعتبار
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مركز )البعلية مقارنة مع الزراعة  ،لى تقلص المساحات الزراعية التي تعتمد على الري إدى أذلك  كل   
 . (-بحاث، األ

 
  لضفة الغربية في امصادر المياه الجوفية والسطحية تضمنة م  ع المستوطنات ي توز  رطةاخ :(3شكل رقم )
 1".بتصرف"( GISى )لباالعتماد ع

  الجوفية، المياه  ا ما بوجود مصادر، مرتبط نوع  قامة المستوطنات أماكن إاختيار تؤكد هذه الخارطة، أن 
  فيهما  كميات المياه الجوفية  ألن   ،الغربي الشرقي والحوض معظم المستوطنات في الحوض  حيث تنتشر 

بشكل عام،  سرائيلي والفلسطينياإل ينالمستخرجة للجانب  المياهكمية ، فمقارنة بالحوض الشمالي ،جدا ةكبير 
بالنسبة للحوض   اسنوي    3ممليون    362  وحوالي  الشرقي،ا بالنسبة للحوض  سنوي    3مليون م  142  حوالي  تبلغ

 ا.  سنوي    3م  مليون   172حوالي    منه  المستخرجةكمية المياه    ت فقد بلغ  ،الحوض الشمالي الشرقي  ام  أ،  الغربي

 
ة لآلبار الجوفية بالنسب، ولفلسطينيينلتلك التي تتبع ملكيتها    أو  ،التي تسيطر عليها المستوطنات  سواء  ،  لضفة الغربيةفي ابار الجوفية بشكل عام  تشمل اآل  طةالخار   -1

 بين. نفهي لكال الجا، ابيعنما يتعلق باليفي اجميعها تخضع للمستوطنين، أم    ،خضرالتي باللون األ
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  155 يبلغ بار ق هذه اآلعم متوسط ن  إحيث  ،خرإلى آ من حوض  بار المياه الجوفيةآ عماق كما تختلف أ 
  .كافة حواض المائيةلأل امتر  

لى ترك إ طروامن المزارعين اض ة  كبير  نسبة   ن  أ ة،خير السنوات األ لوحظ فيوعلى صعيد أسعار المياه،  
المزارعون على شراء   رجب  ي  حيث    ،غوارفي منطقة األ   ، خاصة  سعار المياهأب ارتفاع  براضيهم الزراعية بسأ

،  ن و المستوطن التي يسيطر عليهاباألراضي الزراعية  مقارنة   ،مرتفعة سرائيلي بأسعار  اإلالمياه من الجانب 
 .(2012 ،الصواري العام )كبيرة على مدار  وبكميات  ،زهيدةتتوفر لهم المياه بأسعار  إذ 

لى عزل كثير من  إى  د  أالذي    ،قامة الجدار العازلإ  ،مزارع الفلسطينيعلى الزمة المياه  أومما زاد من تأثير  
بيرة من  ك اعداد  أ  أن   عالوة على ليها،إوبالتالي حرمان الفلسطينيين من الوصول  خلفه،بار المياه الجوفية آ

  المتعددة. هخالل مراحلو  ،قامة الجدارإثناء أ  اقد تم تدميره ،بارهذه اآل

 -  ذلك:رطة تبين اوفيما يلي خ 
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  في الضفة الغربية بار الجوفية حواض واآلاأل ىعل وأثره ،رطة تبين مسار الجدار العازلاخ :(4رقم )شكل 
 ."بتصرف"( GISباالعتماد على )

  إضافة  ، اذكره سابق   ما تم  وهذا  ،مصادرتها لصالح الجدار راضي الزراعية التي تم  طة حجم األر االخ تكشف
في محافظتي    ، خاصة  داخل الجدار  هاضم     عبر  ،ها لصالح االستيطانضم    بار الجوفية التي تم  اآل  بعض ى  لإ

، ال سيما  فيما يتعلق بالقطاع الزراعيهم محافظات الضفة الغربية أ ن تعتبران من ا تلال ، طولكرم وقلقيلية
 . داخل البيوت البالستيكية راعة المرويةالز 

، راضي الزراعيةا من األقسم   ن  أ ، تبينبعض المزارعين خالل مقابلةو  ،زيارة ميدانية لتلك المنطقةفي و  
 .خلف الجدارتقع  ،بار الجوفية اآل  وبعض  بالستيكية  ابيوت   التي تضم خاصة

خالل ال من إ ذلك يتمال  ، حيث راضيهمألى إصعوبة الوصول من  ر المزارعون عن معاناتهمعب   وقد  
  .محددةأوقات  وغالب ا في ،قامها االحتاللأبوابات خاصة و  تصاريح

لحاق إلى  إمما يؤدي    ،منية تحت ذرائع أذلك  و   ،طالقاإسمح للمزارعين بالدخول  ال ي    ،حيانكثير من األوفي  
   (.2019 عبد السالم،  العتيلي،مقابلة، ) ، وتلفهالمحاصيل الزراعية باالضرر 

 سرائيليةاإلغراق بالبضائع نتاج الزراعي من خالل سياسة اإلاالستيطان على اإل أثرا: ثالثً 

لقيود بسبب اذلك و  االقتصادية، ممتعددة فيما يتعلق بعملية تسويق منتجاته مشاكل  ون واجه الفلسطينيي
سواق  لى األإ متصدير منتجاته  بحرية ملهوالتي ال تسمح  ،سرائيلياإلمن االحتالل  مالمفروضة عليه 

االقتصاد  اتسم   ،على ذلك وبناء   ،الخارجيةتحكم بالمعابر والحدود المكونه خالله، من  الإ ،الخارجية
، مليار دوالر فقط  1.7  حوالي  م2013عام    حيث بلغت قيمة الصادرات   ،متزايد   وبشكل  ،بالعجزالفلسطيني  
 وقد بلغت  ،(UNCTAD, 2015)جمالي اإلالناتج المحلي % فقط من 7ما ال يزيد عن  وهي تشكل
 الجهاز المركزي )% فقط 3 في الضفة الغربية، جمالي طاع الزراعي من الناتج المحلي اإلمساهمة الق

 (.2015، الفلسطيني لإلحصاء

ع  ئ سواق الفلسطينية ببضاغراق األ إ مشكلة  ،هم المشاكل التي يعاني منها االقتصاد الفلسطينيأ ومن 
 . (A Review, 2007) ةو صناعيأكانت زراعية  سواء   ،نواعهاأشكالها و أكافة ب ،سرائيليةاإلالمستوطنات 

  ، واضحة التسويقية  السياسة  المن غياب    ،سواق الفلسطينية في مجال تسويق المنتجات الزراعيةتعاني األكما  
مما يجعل المزارع الفلسطيني يواجه مخاطر حقيقية عند   ،من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
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لى بيع  إر طيض ،الوفير وخاصة في فترات الحصاد  ،حيانفي كثير من األ  فهو تسويق منتجاته الزراعية،
 ،رض كامل المحصول في األ يضطر إلى إتالف ،حيانفي بعض األو ، بأسعار منخفضة جدا   محصوله

 . قيمة المدخالت الرئيسية للمحصول ال تغطي ،ن قيمة العائدات في هذه الحالةأل

عين  معاناة المزار مما يفاقم من  ،بمنتجات المستوطنات الفلسطينية سواق غراق األإ وهنا تبرز مشكلة 
لى إن المعايير المسموح بها للتصدير ا ما تكون دو غالب  رائيلية، اإلس هذه المنتجات  ن  إ، حيث الفلسطينيين

  ،سواق الفلسطينيةلى األإن تجد طريقها  ألذلك فمن السهل    وروبية،سواق األ لى األإ  ال سيما  ،سواق الخارجيةاأل
حتى لو كان    ،ال الربحإ خالل بعض التجار الذين ال يهمهم من  ، وذلكو غير قانونيةأ بطرق قانونية  سواء  

 على حساب تدمير االقتصاد الوطني. 

وبالتالي   ،سعار المنتج المحليأقل بكثير من أ بأسعار ،منتجات المستوطنات الزراعيةعرض ما ت   اكثير  و 
يتمتع بدعم كبير    ،ن المنتج القادم من المستوطنات أل   ؛غير متكافئة  ة  س  مشكلة مناف    طيني المزارع الفلس  يواجه

بكل ما يتعلق بمدخالت و  ،المادي والعينيشكال الدعم أتقدم للمزارعين كل  التي ،حكومة االحتالل من
   . نتاجإلي يعتمد على نفسه في كل مراحل االذ   ،مع المزارع الفلسطيني  يحصل  هذا على عكس ما و ،  نتاجاإل

مع   ،نتاج الزراعيع حاد في كل ما يتعلق بمدخالت اإلارتفا  حدوث  ةخير لوحظ في اآلونة األ فوق ذلك،و 
ميزانية   ن  ي ضاف إلى كل هذا، أ ، ينتجاه المزارعا  الفلسطينية  همال واضح من قبل المؤسسات الحكوميةإ 

  جمالي نتاج المحلي اإل% من مجمل اإل 5بينما يساهم القطاع الزراعي بحوالي    ،% فقط1  تبلغوزارة الزراعة  
  . (-، )دعيق( ، -االقتصادي،) للضفة الغربية وقطاع غزة

ضرب   ، سياسةوبالتنسيق مع قادة المستوطنات  ،الحتالل الصهيوني ا بع، ات  الماضية ةلثالثين سناوخالل 
األرض بشكل   همال زراعة إ لى إأدت  ات وإجراءات مختلفة،سياسمن خالل  الفلسطيني، القطاع الزراعي 

 .الخصوص  كزراعة الحمضيات والبطيخ على وجه عام، والعزوف عن زراعة بعض األصناف،

 ن  أ  أكدوا  ،صنافاألالتي كانت رائدة في زراعة هذه    ،مقابلة بعض المزارعين في محافظة جنين  ومن خالل
  ئرخسا  لىإ دىأ مما ،سواق بمنتجات المستوطنات غراق األ إ لى إ يعود  ،ضيات الحم سبب اجتثاث بيارات 

 . بياراتهم على اجتثاث جبرهم  وأ ،زارعينممتراكمة لل

ا  المنتج الوحيد تقريب   ، هو القادم من المستوطنات  ي المنتج اإلسرائيل أصبح ،وبعد فترة من الزمن ،النتيجةو  
مقابلة  له )ا كبيرة لعدم وجود منافس  رباح  أيحقق    أصبحصناف، وبالتالي  سواق الفلسطينية من هذه األفي األ
 .(20/5/2019 كامل، ،كميل
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 تلوث البيئةاالستيطان على القطاع الزراعي من خالل  أثر :ارابعً 

والمواد  العادمةمخلفات المستوطنات من المياه  ،القطاع الزراعي في الضفة الغربية معاناةمن صور 
ودون   ،يتم التخلص منها بشكل مباشر  ،لمستوطنات في امن المياه العادمة    كبيرة  كميات    ن  إالصلبة، حيث  

 سواء   ،الزراعية الفلسطينيةلحاق الضرر باألراضي إلى إمما يؤدي  ،ودية القريبة منهافي األ ،معالجة
 .الزراعيةو المحاصيل أ ،ضي المزروعة باألشجار المثمرةار األ

 ، راضي الفلسطينيةداخل األ سرائيليةاإلالمستوطنات  تتخلص منها التي  ،قدرت كميات المياه العادمة وقد  
المياه    من  أنفسهم  الفلسطينيون   هكبر من مجموع ما يضخ  أوهي كمية    ،اسنوي    مكعب    مليون متر    40حوالي  ب

  (.Ramahi, 2012) دون معالجةخ ض  ت   ،% من هذه المياه90كثر من  أن أا علم   ،العادمة

 فيها،   لى زيادة نسبة الملوحة والمواد السامةإؤدي  حيث ت  ،بالتربةا  أيض  الضرر    المياه العادمة ت لحق   ر أن  ي ذك  
 نتاجيتها.  إ وبالتالي قلة  ،وخصائصها الفيزيائية والكيميائية ،مساميتهاوالتأثير على 

شارت الكثير أ  الجوفية، حيث وهو المياه    ،مصدر لمياه الري الزراعيهم  أ تلوث    فيالمياه العادمة    رؤثتكما  
  2012)  سرائيلية اإللى تلوث المياه الجوفية بالمياه العادمة القادمة من المستوطنات  إ  ،والتقاريرالدراسات  من  

Ramahi,)، (. 47ص ، 2005 ،مازن  ،)سلمان 

 
 العادمة  هامياهماكن التخلص من  أهم المستوطنات و أ  :(1رقم ) جدول
 المحافظة العادمة هامياه من تخلص فيها الماكن التي يتم األ المستوطنة 

 جنين  راضي جلبون الزراعية أ جلبوع 
طولكرم  قيلية لوقراضي طولكرم أ بركان 

 وقلقيلية 
 رام للا  ادي قاناو  يل ئعمانو 

 رام للا  الوادي المداور ريئيل أ
 يلية ققل مين أبيت  شعار تكفا 

 قلقيلية  حبلة  منشه  ألفيه
 قلقيلية  شمال قلقيلية  تسوريفتيل
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 بيت لحم  قرية جبنة  روش زوريم 
 بيت لحم  وادي البيار فرات إ

 بيت لحم  قرية الخضر ليدانيئ 
 الخليل بني نعيم و الخليل  أربع كريات 

 رام للا  قرية قطنة  هكوفشيم  همعالي
 طولكرم طولكرم  حافظةم سلعيت 

 الخليل مر أ  بيت  كرمي تسور 
 نابلس  دير بلوط ريه و لون مأ

 القدس حي النبي يعقوب  دمآ
 بيت لحم  دي الشراراو  جيلو 

 خباريةاإلكالة وفا ر: و المصد   

  نتاج الزراعي المياه العادمة على اإل آثارتعاني من  ،الضفة الغربية معظم محافظات  ن  أالجدول  ري ظه  
  النفايات قدر كمية حيث ت  ، المحاصيل الزراعية والخضروات  لىإ إضافة   ،كالزيتون واللوزيات  ،الشجري 

 ا. طن سنوي   ألف 250 حوالي سرائيليةاإل المستوطنات الصلبة من 

 ،الصلبةللتخلص من النفايات  كمكبات   ،راضي الضفة الغربيةأم معظم استخد   سرائيلياإلاالحتالل  ن  أكما 
 . دونم 3000  ، الذي تبلغ مساحتهبو ديسأمكب  هاأكبر  النفايات،موقع لتلك  50من  أكثريوجد  حيث 

  رشح نتيجة  ،الجوفية والمياه  ،والتربة ،راضي الزراعيةث مساحات كبيرة من األتلو  منهذه المكبات  تزيد 
 . الصلبة لى تلوث الهواء بسبب حرق النفايات إ عنها، إضافةالمواد السائلة الناتجة 

ن قلت   التي  ،ناتجة عن المصانعهي مواد كيميائية    ،من هذه النفايات   اجزء    المخاطر ذات الصلة، أنومن   
خبارية،  اإلوفا  وكالة   (بسبب مخاطرها بنقلها    بعد قرار    ، وذلكالمستوطنات   إلى  سرائيليةاإلمن المدن والبلدات  

-،) (2012Ramahi, ). 
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      الخالصة
اواض الالستيطان الصهيوني تأثير   ن  أ ،ما سبقيتضح م يتمثل   ،الفلسطيني على القطاع الزراعي اوخطير   ح 

، ال  على مصادر المياه  تأثيرهاو  ة،فلسطينيالراضي الزراعية قامة هذه المستوطنات على األإ  في أماكنأوال  
  تأثيرهاكما يمتد ، الري ساسي لمياه والتي تعتبر المصدر األ ، ومياه العيون والينابيع ،المياه الجوفيةسيما 

ي يتخلص منها المستوطنون  الت  ،تلوثها بالمياه العادمة والنفايات الصلبة  ، بسبب على تدهور خصوبة التربة
سواق الفلسطينية بالمحاصيل  غراق األإ سياسة  األضرار الناجمة عن  لى  إضافة  إ راضي الفلسطينية،  داخل األ
 . الفلسطيني وبالتالي ضرب االقتصاد الوطنياإلسرائيلية، الزراعية 

 ،و الرسميأعلى الصعيد الشعبي    ّ  سواء  ،هذا الوضع يستدعي اتخاذ مواقف جدية ومسؤولة  ن  يمكن القول إ  و 
إذا  ال سيماعلى المحك، اقتصادي سيكون   هم قطاع  أ  ن  إ ف ه،ذلك ألنه إذا استمر الوضع على ما هو عليو 

 لى إوهذا يؤدي  ،خرآلبحث عن عمل ى الإمما يضطره  ،المزارع الفلسطينيتلحق باستمرت الخسائر التي 
 عرضة للمصادرة واالستيطان.   مما يجعلها ض،ر ترك األ إهمال الزراعة ثم

االحتالل للعمال الفلسطينيين من أجل  التي يمنحها  التسهيالت  في هذا الصدد، ال بد من التنبيه إلى أن  و 
إلى دفع الفلسطينيين لترك  - وضمن أهداف أخرى - ، تهدف1948العمل داخل األراضي المحتلة عام 

العمل في األرض والزراعة داخل األراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع، األمر الذي يجعلها في النهاية 
 صهيونية عليها.، وإقامة المستوطنات اللقمة سائغة للمصادرة
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