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 انكماش في املساحة:

الريفي في محافظة بيت حلم  املدني وتقطيع أوصال احليز   تقلص في احليز 

شكل هذا التقرير على محافظة بيت حلم 
لالشارة على التأثيرعلى املنطقة املركزية املدنية 
املقيدة بالبنية التحتية اإلسرائيلية، مثل اجلدار، 
باإلضالفة إلى املستوطنات والبؤراالستيطانية. 

كما أن اإلجراءات اإلسرائيلية في هذه احملافظة 
)مناطق ج، املناطق العسكرية املغلقة واحملميات 

الطبيعية( تقيد املقدرة على التوسع املدني 
والتخطيط لهذا التوسع. وفي حال استكمال 

املقطع الغربي من اجلدار في محافظة ، سيتم 
قطع الوصول عن االراضي اخلصبة ومصادر املياة. 

سيواجه حوالي  21,000  مواطن فلسطيني 
إمكانية وصول محدودة أكثر إلى مدينة بني 

حلم، حيث تتوفر اخلدمات األساسية من صحة، 
تعليم، أسواق وجتارة. 
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  ملخص تنفيذي
 

يشكل هذا التقرير جزءا من سلسلة تقارير تصدر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لفحص تأثير 
 وسوف 1.اإلجراءات اإلسرائيلية، مثل الجدار، المستوطنات واإلغالقات، على الفلسطينيين في الضفة الغربية

حص تقلص المنطقة المرآزية المدنية منها وتقطيع أوصال يرآز هذا التقرير على محافظة بيت لحم، حيث سيف
  . أجزائها الشرقية والغربية

    
وبعد أربعة عقود من االحتالل اإلسرائيلي، فقط نسبة .  آيلومتر مربع660 محافظة بيت لحم  مما يقارب تتألف

ر منها مقطع  بالمائة من أراضي محافظة بيت لحم هي في متناول يد الفلسطينيين وجزء آبي13تقارب 
أدت اإلجراءات لوصول إلى القدس الشرقية، وقد باإلضافة إلى ذلك، حدث تقليص شديد في إمكانية ا. األوصال

تشمل هذه اإلجراءات على توسع .  لهموصول الفلسطينيين والمساحة المتاحةإمكانية  تقليص إلىاإلسرائيلية 
م ناء الجدار، وترسيم معظم أراضي محافظة بيت لحمستمر للمستوطنات اإلسرائيلية والبؤر االستيطانية، ب

تخصص القيود المادية واإلدارية معظم ما تبقى .  فيها بالسيطرة على البناء، حيث تحتفظ إسرائيل"ج"آمناطق 
ولبناء المستوطنات، مما قلل وعلى نحو آبير سرائيلي من احتياطي أراضي في بيت لحم لالستخدام العسكري اإل

  . رة لسكان بيت لحم الفلسطينيينالمساحة المتوف
  

ونتيجة لذلك، تقلصت إمكانيات بيت لحم من حيث التوسع السكاني والصناعي والتنمية وآذلك إمكانية وصولها 
محافظة بيت لحم، مثل العمل داخل إسرائيل، ى تقويض العماد األساسي القتصاد لقد جر. إلى الموارد الطبيعية

إن استمرار هذه اإلجراءات اإلسرائيلية يعرض مستقبل . والقطاع الخاصي السياحة، الزراعة، رعي المواش
  .  للخطرالتنمية االقتصادية واالجتماعية لمحافظة بيت لحم

  
  : تشمل العوامل األساسية من وراء هذا الواقع ما يلي

  
 :آيلومتر مربع إلى القدس 10ضم حوالي . 1

 آيلومتر مربع من شمالي محافظة بيت لحم إلى 10يقارب  بضم ما 1967قامت الحكومة اإلسرائيلية في عام 
 هذا الضم للقدس الشرقية ليس بمعترف 2.إسرائيل، بما فيها أراض واقعة داخل الحدود الموسعة الجديدة للقدس

  . فيه من قبل المجتمع الدولي
  

 :بناء مستوطنات إسرائيلية وبنى تحتية ذات صلة. 2
، ")غيلو، وأجزاء من "هار حوماه("لقسم الذي ضم من بيت لحم إلى القدس تم بناء مستوطنات إسرائيلية في ا

جزاء المتبقية من المحافظة، بما فيها وجرى بناء مستوطنات إضافية في األ 3.مخطط لهامن الوهنالك المزيد 
يه متسب"في الشرق، و " معليه عاموس"، "نوقديم"، "تكوع "4في الغرب،" غوش عتصيون"الكتلة االستيطانية 

  مستوطنة في محافظة19 إسرائيلي يعيشون في 86,000يوجد حاليا ما يقارب . في منطقة البحر الميت" شاليم
  6. نسمة175,000 وتشكل المجموعة السكانية الفلسطينية ما يقارب 5. بؤرة استيطانية16بيت لحم وفي 

  
 :قيود على الدخول إلى القدس الشرقية. 3

زادت إجراءات إسرائيلية جديدة من تقطيع أوصال محافظة بيت لحم وحدت من في بداية سنوات التسعينيات، 
 على الضفة الغربية، يطلب من سكان بيت 1993ومنذ فرض اإلغالق التام عام . حرآة سكانها الفلسطينيين

 تكون هذه التصاريح سارية . لحم استصدار تصاريح إسرائيلية من أجل الدخول إلى القدس وإلى إسرائيل

                                                 
انية حول بيت لحم على تبعات نظام اإلغالق على المنطقة المدنية من بيت رآز تقرير سابق لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنس 1

 . 2004الوجه المتغير لبيت لحم، آانون أول : تكاليف النزاع: اليونسكو_ لحم، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 . 9، صفحة 2007، تموز الوضع الجغرافي والسياسي لمحافظة بيت لحمأريج،  2
. نقل سكانها المدنيين إلى منطقة قامت باحتاللهاعلى القوة المحتلة  من ميثاق جنيف الرابع 49ا يتعلق بالمستوطنات، تحظر المادة فيم 3

 . لقد تم تأآيد الوضع غير القانوني للمستوطنات اإلسرائيلية من قبل مجلس األمن في األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية
 تدعيوفي حين . 1948على جزء صغير من األرض التي آانت بملكية يهودية قبل عام " غوش عتصيون"نية تشمل الكتلة االستيطا 4

الحكومة اإلسرائيلية الحق بملكية األرض، ال يحظى الفلسطينيون بحق ادعاء موازي على أراض بملكية عربية فيما يعرف حاليا بدولة 
 .  إسرائيل

 . 10، صفحة 2007، تموز الوضع الجغرافي والسياسي لمحافظة بيت لحمنين، أريج، إحصائيات حول عدد السكان من المستوط 5
 .  آمجموع السكان الفلسطينيين في بيت لحم176,235 الرقم 2007يورد الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني  6
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وقد أصبحت عملية تقديم الطلبات أآثر تقييدا منذ . عول لفترات زمنية محددة وال تسمح بعبور المرآباتالمف
  . 2000بداية االنتفاضة الثانية عام 

  
 :بناء شارع بيت لحم االلتفافي. 4

والخليل م بين القدس، بيت لحم  محور التنقل القائرائيلية خالل سنوات التسعينيات باستبدالقامت الحكومة اإلس
يتألف البناء الجديد من شارع التفافي رئيسي، نفقين . ، وذلك من أجل تسهيل حرآة المستوطنين60 رقم بشارع
تسيطر الحواجز العسكرية التي بنيت .  الجديد60ويمتد جزء من الجدار المبني على طول شارع رقم . وجسر
  .شرقي الضفة الغربية الدخول إلى القدس من جنوب طول الطريق على عمليةعلى الحقا 

  
 ": ج" بالمائة من محافظة بيت لحم آمنطقة 66تخصيص . 5

 بالمائة 66 ما يقارب 7".ج"و " ب"، "ا: "وفقا التفاقات أوسلو، تم ترسيم الضفة الغربية لثالث مناطق إدارية
التخطيط ، حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة األمنية والسلطة على "ج"من محافظة بيت لحم مخصصة آمنطقة 

على قطع واسعة من " ج"تشمل المنطقة . ولغاية اليوم، نادرا ما تمنح تصاريح للبناء الفلسطيني. والبناء
مناطق إلطالق النار ومحميات / األراضي شرقي محافظة بيت لحم، والتي تم تخصيصها آمناطق عسكرية

التوسع من لقيود اإلدارية على نحو آبير  هذه اتحد. طبيعية يحظر ويقيد دخول الفلسطينيين إليها أو استخدامها
باإلضافة إلى ذلك، فإن معظم العقبات التي يضعها الجيش . السكاني والصناعي نحو الشرق والجنوب الشرقي

 ".  ج"اإلسرائيلي أمام الحرآة الفلسطينية، مثل الحواجز والسواتر الترابية وغيرها، تقع أيضا في المنطقة 
 
 :2002بناء الجدار في عام . 6

، وفي أعقاب موجة عمليات التفجير االنتحارية من قبل مسلحين فلسطينيين، صادقت 2002في صيف عام 
لقد ضاعف هذا الجدار القيود . الحكومة اإلسرائيلية على بناء جدار آان هدفه المعلن هو منع مثل تلك الهجمات

فالمقطع المستكمل من الجدار في الشمال ال يحكم فقط .  بيت لحمجزاء الشمالية والغربية منالجغرافية في األ
وفي حال . الفصل بين بيت لحم والقدس الشرقية، بل أنه أيضا يمنع النمو المدني لبيت لحم باتجاه الشمال

، بما  آيلومتر مربع66ما يقارب . استكمال المقطع الغربي من الجدار، سيدمر ذلك المحافظة على نحو أآبر
 بما يقاربب تحوي بعض أآثر األراضي خصوبة في المحافظة وتسعة تجمعات سكانية فلسطينية فيها 

آما ستواجه هذه التجمعات السكانية إمكانية وصول محدودة أآثر إلى مدينة بين .  نسمة، سيتم فصلهم21,000
  . لحم، حيث تتوفر الخدمات األساسية من صحة، تعليم، أسواق وتجارة

  
  ام األمنحوالطريق 

  
 ضمان سالمة وأمن مواطنيها، إال أنه ينبغي أن تكون الخطوات التي تتخذها وفقا في حين من واجب إسرائيل

عمليا، أدت اإلجراءات و. للقانون الدولي وأال تسبب أذى طويل األمد للمجموعة السكانية المحلية الفلسطينية
 مستقبل التنمية االقتصادية واالجتماعية يعرضا   إلى تقليص المساحة المتوفرة لسكان بيت لحم، مماإلسرائيلية

  . للمحافظة للخطر
  
فالعديد من اإلجراءات اإلدارية التي تتخذها السلطات اإلسرائيلية . مكان اتخاذ خطوات لمنع تدهور إضافيباإل

تح  فمن شأن أعمال من ضمنها وقف بناء بقية الجدار،. قابلة للزوال، آما أن مسار الجدار لم يستكمل بعد
راضي تخصيص أ،  الفلسطينيةالتنميةجل  من أ واراضي معلنة آمحميات طبيعية المناطق العسكرية المغلقة
ه من بناء شوارع،  وما يترتب عنه عنلى جانب الدعوة الدولية لتجميد االستيطاندولة للتنمية الفلسطينية، وإ

وعلى المدى . ي واالقتصادي في بيت لحماسترجاع المساحات التي خسرتها المحافظة وتحسين الوضع اإلنسان
مم المتحدة البعيد، من شأن مثل هذه الخطوات الفورية اإلسهام في ضمان االلتزام بالقانون الدولي وقرارات األ

 . عمل لحل سياسي دائم في الراضي الفلسطينية المحتلةوتأسيس قاعدة 
 

  :للنص بالغة االنكليزية
pdf.english_2009_may_space_shrinking_bethlehem_opt_ocha/documents/org.ochaopt.www://http 

  . هي الملزمةبالغة االنكليزيةنسخة ال
                                                 

، والذي خصص أصال 2005عام ) 2وسلو أ( حول الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطيني للمرحلة االنتقالية-ئيليلالتفاق اإلسراوفقا  7
". أ"لفترة خمس سنوات، تم نقل السيطرة األمنية والمدنية آاملة إلى السلطة الفلسطينية على المناطق الفلسطينية المخصصة آمنطقة 

 بالمائة من 40سوية ما يقارب " ب"و " أ"تشكل المنطقتين ". ب" في المنطقة ة تامة وأمنية مشترآة مع إسرائيلوحددت سيطرة مدني
 بالمائة 60، ما يشكل تقريبا "ج"على التخطيط والبناء في المنطقة  بالسيطرة األمنية والسلطة يلظت إسرائ واحتف.مناطق الضفة الغربية

  . من مساحة الضفة الغربية

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_bethlehem_shrinking_space_may_2009_english.pdf
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For the purpose of this report we have divided the Bethlehem governorate into three areas:
centre-urban, western and eastern. 

Old City

The eastern governorate comprises an 
extensive area of desert and semi-desert
and the Dead Sea. This area is effectively
off-limits to Palestinians, because of 
Israeli-controlled Area C, nature reserves 
and military areas. 

The fertile Western Bethlehem area is the 
governorate's traditional breadbasket. In 
recent decades, settlement construction
and expansion has reduced the agricul-
tural space available for Bethlehem farmers. 
planned Barrier construction threatens 
to sever this agricultural hinterland from 
the urban core to the east. 

Western Area: Centre-Urban Area: Eastern Area:

Dead 
Sea

Planned Industrial 
Zone

The centre-urban area comprises Bethle-
hem city, Beit Sahur, Beit Jala, and adja-
cent refugee camps, municipalities and 
villages, which form a continuous urban
fabric. It also includes the southern villages 
and Beit Fajar, which are separated from 
each other and from the urban area in the 
north by large tracts of Israeli-administered
 Area C. 

Beitar Illit

#

#

#

#
#

#

#
##

#

Centre-Urban Area:

(Palestinian Designated)

Territorial and Administrative Division 
of the Bethlehem Governorate

7.5 % 5.5 % 66 %

19.4 %

:

Legend

Area A: The Palestinian Authority has security and civil control. 
Urban areas.

Closed Military Area (40 % of the governorate and 60 % of Area C)

Area C: Israel retains security control and jurisdiction over planning and construction.
(Approximately 66% of Bethlehem governorate)

Area B: The Palestinian Authority has full civil control and joint security responsibility. 
Rural communities.

Constructed Barrier

Planned Barrier, (under construction) If completed as planned, the Barrier will isolate
12 % of the total area of the governorate.

Under the Wye River Memorandum of 1998, land reserves, were handed over to the 
Palestinian Authority (PA) to be set aside as a Green area/Nature Reserves: however,
the PA has not been allowed to utilize this area. 

# Settlement Outposts (digitized from satellite imagery March 2005)

Israeli Declared Nature Reserves

Source: OCHA, JRC, PA- MOPIC

Dead Sea : Around 90 % of the Palestinian Dead Sea coast falls within
the Bethlehem governorate

Settlement Municipal Area

Settlement built-up and outer limits

(

1.6 % within Jerusalem
municipality boundary
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I S R A E L

Betar Illit

Efrata

East Talpiyyot

Teqoa

French Hill

Ramot Allon Ramat Shlomo

Ma'alot Dafna

Har Homa

Ramat Eshkol

Bat Ayin
Allon Shevut

El'azar

Noqedim

Newe Daniyyel

Har Gilo

Karmi Zur

Rosh Zurim

Kefar Ezyon

Migdal Oz

Ma'ale Amos

Jewish Quarter

Asfar (Mezad)

Hebrew University

Nahal Gevaot

Battir

Husan

Wadi Fukin

Nahalin

Al Jab'a

Planned new settlement, Gi'vat Yael 
20,000 housing units planned

Planned security
fence, 2 km 

Expansion of Beitar Illit
790 housing units planned

Expansion of Gi'vat HaDagan 
395 housing units planned

Expansion of Gi'vat Hatamar
527 housing units planned

Planned security
fence, 400 metre 

Expansion of Bat Ayin 
2,000 housing units
planned

Expansion of Har Homa
planned

Gi'vat Eitam 2,500
housing units planned

This map is based on data from the Applied Reserach Institute Jerusalem (ARIJ),
Bimkom, Peace Now and B’Tselem. Much of the settlement expansion is not
yet approved, but indicates future intention.There may be additional plans for
settlement expansion which are unknown to our sources and not indicated on the map. 

Corridors of Area C link the settlements in the
Gush Etzion area with Teqoa and Noqedim
to the east, Ma’ale Amos to the south-east and
Har Gilo, Gilo and Har Homa to the north.

Existing security fence

Security road, 2.2 km

Ush Ghrurab

Bethlehem

Fragmentation and Planned Settlement Expansion

Total number of closures
in Bethlehem district: 32

Sources:

Expansion of Gevaot 550 
housing units to be followed 
by another 5,000 housing units
planned

Gilo

Nu'man

Road 356 has shortened
the distancefor settlers
to Jerusalem

Battir

Legend
Palestinian Builtup (Area A) Closed Military Area

Nature Reserve

Area C

Area B
Constructed Barrier

Planned Barrier; 
Under Construction

Settlement Outposts

Settlement Municipal Area

Settlement built-up and outer limits

Closures (Eartmounds, 
Roadblocks, etc.)Planned settlements

Expansion of El’azar
80 housing units planned
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