
 انمستىطىبث اإلسرائيهيت تهىيث نهبيئت انفهسطيىيت 

 : نهميبي عهى انىضع انبيئي أبرز آثبر استغالل انمستىطىبث

 . ؽشيبٌ انؾؼت انفهغطُٛٙ يٍ يٛبِ انخضاٌ انغٕفٙ؛ ألٌ ْزِ انًغزٕغُبد يمبيخ ػهٗ يُبغك انخضاٌ انغٕفٙ- 

رهٕٚش يٛبِ انخضاٌ انغٕفٙ ثغجت انًٛبِ انؼبديخ انخبصخ ثبنًغزٕغُبد إر رزْت إنٗ يُبغك انكضجبٌ انشيهٛخ ٔاألٔدٚخ ؽٛش - 

 . رزٕفش أعٕد انًٛبِ

 . دفٍ انُفبٚبد انصهجخ يٍ انًغزٕغُبد ثطشق غٛش آيُخ؛ ْٔزا ٚغجت رغشة يٕاد يهٕصخ إنٗ انًٛبِ انغٕفٛخ- 

 . انصشف انصؾٙ ػهٗ أعٕد خضاٌ عٕفٙ يبئٙ إلبيخ يؾطبد يؼبنغخ يٛبِ- 

ٔعٕف َؾٛش ُْب إنٗ ثؼط . َمم انًٛبِ راد انغٕدح انؼبنٛخ يٍ انًُبغك انفهغطُٛٛخ ػجش انًغزٕغُبد إنٗ داخم إعشائٛم- 

 . يصبدس انزهٕس انمبديخ يٍ انًغزٕغُبد

  :انميبي انعبدمت

عشائٛهٛخ إنٗ األٔدٚخ ٔاألساظٙ انضساػٛخ، ٔرزغشة خالل رغٛم يٛبِ انصشف انصؾٙ انًؼبنغخ عضئٛب يٍ انًغزٕغُبد اإل

ٔرمذس َغجخ انًٛبِ انؼبديخ انغٛش يؼبنغخ انُبرغخ ػٍ َؾبغ . انزشثخ إنٗ انًٛبِ انغٕفٛخ يغججخً انعشس انكجٛش نهًضاسػٍٛ ٔانجٛئخ

 : نعفخ انغشثٛخ، ٕٔٚظؼ انغذٔل انزبنٙ األيبكٍ انزٙ رصت فٛٓب يٛبِ انصشف انصؾٙ فٙ ا%43انًغزٕغٍُٛ ثُؾٕ 

يغزٕغُخ   عٍُٛ –انصؾٙ يٍ ْزِ انًغزٕغُخ فٙ أساظٙ عهجٌٕ انضساػٛخ  رصت يٛبِ انصشف

  عهجٕع

انصؾٙ فٙ ْزِ انًُطمخ خطٛش عذاً، ؽٛش اَّ ٚزكٌٕ يٍ يٛبِ صشف صُبػٙ ٔيخهفبد صهجخ  رفشٚغ انصشف

  .يؼذَٛخ ٔغٛشْب ٔغالءاد

يغزٕغُخ 

  ثشكبٌ

انصشف انصؾٙ يٍ ْزِ انًغزٕغُخ، إنٗ يؾطخ رغًٛغ يغزٕغُخ لبَب فٙ يُطمخ ٔاد٘ لبَب، صى  ُٚغبة رٛبس يٛبِ

نالعزخذاو فٙ األغشاض انضساػٛخ، ٔٚزى رصشٚف فبئط يٛبِ انصشف انصؾٙ  ٚعخ إنٗ عفؼ انغجم انمشٚت

  .إنٗ انٕاد٘

يغزٕغُخ 

  ػًبَٕئٛم

 ٕؽخ انصبدس ػٍ يؾطخ انزؾهٛخ، ٚزى خهطّ يغ يٛبِ انصشف انصؾٙانزشكٛض انؼبنٙ يٍ انًه رٔ إٌ انًبء

  .ٔٚصشف انخهٛػ إنٗ انٕاد٘ انًغبٔس

 يغزٕغُخ

  أسائٛم

أظشاساً  انصشف انصؾٙ يٍ انًغزٕغُخ إنٗ األساظٙ انضساػٛخ نجٛذ أيٍٛ فٙ لهمٛهٛخ يغججبً  ٚغش٘ رٛبس يٛبِ

انخضاٌ رؾذ األسظٙ  انصؾٙ يٍ خالل انًغبو إنٗنألساظٙ انضساػٛخ، إظبفخ إنٗ أٌ رغشة يٛبِ انصشف 

  .، ٔكبٌ رنك ٔاظؾبً فٙ صٚبسح يٛذاَٛخ نهًٕلغ(انغٕفٙ)

يغزٕغُخ 

  ركفب ؽؼبس٘

انصؾٙ يٍ يغزٕغُخ انفّٛ يُؾّ ػجش أَجٕة يمفم إنٗ يؾطخ ظخ يٛبِ انصشف انصؾٙ  رُغبة يٛبِ انصشف

ٔانًُؾآد األخشٖ فٙ  يبساً ثمشٚخ ؽجهخ فٙ لهمٛهٛخ، نكٍ ػذو كفبءح انًعخخ 8431كٛجٕرظ اٚبل داخم ؽذٔد  فٙ

يٛبِ انصشف انصؾٙ إنٗ لشٚخ ؽجهخ  انًغزٕغُخ، ٚؤد٘ إنٗ رغشة يٍ خػ يٛبِ انصشف انصؾٙ، ؽٛش رُغبة

  .نهجٛئخ ٔانصؾخ ٔلهمٛهٛخ يؾذصخ ثؾٛشح يٍ يٛبِ انصشف انصؾٙ يؤرٚخ

 خ أنفّٛيغزٕغُ

  يُؾّ

انًُذفغ يٍ يؾطخ انزؾهٛخ يؾكالً ثؾٛشح فٙ ؽًبل لهمٛهٛخ، ٔرمغ  انزشكٛض انؼبنٙ انًهٕؽخ، ٚؾكم انًبء رٔ

  .ثٍٛ انًُطمخ انغكُٛخ ٔاألساظٙ انضساػٛخ انًُطمخ  ْزِ

  رغٕسٚفُٛئم

 انًزكشس نًؾطخ ظخ يٛبِ انصشف انصؾٙ يٍ ْزِ انًغزٕغُخ، رُغبة يٛبِ انصشف انصؾٙ إنٗ َظشاً نهؼطم

  .األساظٙ انضساػٛخ نمشٚخ عجخ فٙ ثٛذ نؾى ٔرغجت أظشاساً نألساظٙ

يغزٕغُخ 

  صٔسٚى سٔػ

انصؾٙ إنٗ األساظٙ انضساػٛخ نًذُٚخ ثٛذ نؾى يهؾمخ انعشس ثًغبؽبد كجٛشح يٍ  رُغبة يٛبِ انصشف

  .انضساػٛخ األساظٙ

يغزٕغُخ 

  افشاد

 يغزٕغُخانصؾٙ يٍ ْزِ انًغزٕغُخ يهؾمخ انعشس ثًغبؽبد كجٛشح يٍ األساظٙ انضساػٛخ نجٛذ  رُغبة يٛبِ انصشف



يٛبِ انصشف  ٔانصؾخ انؼبيخ؛ َزٛغخً نزغشةٔلشٚخ انخعش، ْزا ثبإلظبفخ إنٗ انعشس انالؽك ثبنجٛئخ  نؾى

  (.انغٕفٙ)انصؾٙ إنٗ انًبء رؾذ األسظٙ 

  داَٛئبل

 انزبثغ نهغٛؼ اإلعشائٛهٙ فٙ انخهٛم أظشاساً نهجٛئخ؛ َزٛغخ نزغشة يٛبِ انصشف انصؾٙ ٚغجت ْزا انًؼغكش

  .نضساػٛخٔرغزخذو يٛبِ ْزا انُجغ نألغشاض ا. ٔٔصٕنٓب إنٗ ٔاد٘ َٔجغ انغٕس

يؼغكش 

  انًغَُٕخ

فٙ انًغزٕغُخ إنٗ أساظٙ انًضاسع ػهٗ انطشٚك يٍ انخهٛم " ثٛش"انصُبػٙ يٍ يصُغ  رُغبة يٛبِ انصشف

  .ثُٙ َؼٛى، ْٔزِ انًؾكهخ لبئًخ يُز عُٕاد ػذٚذح إنٗ

يغزٕغُخ 

  أسثغ كشٚبد

انصؾٙ يٍ ْزِ انًغزٕغُخ ٔثبألخص يٍ يضاسع األثمبس انًمبيخ فٛٓب إنٗ األساظٙ  رُغبة يٛبِ انصشف

  .ساو هللا يؤدٚخ إنٗ إؽذاس أظشاس ػذٚذح ثبنجٛئخ ٔثبنصؾخ انؼبيخ لطَُّخ فٙ انضساػٛخ نمشٚخ

يغزٕغُخ 

  ْكٕفؾٛى يؼبنّٛ

 : تهريب انمىاد انخطرة إنى األرض انفهسطيىيت

أٔ انًغزٕغُبد انًمبيخ ػهٗ أساظٙ انعفخ  8431رؾكم ػًهٛبد رٓشٚت انًٕاد انخطشح ػجش انؾذٔد يٍ األساظٙ انًؾزهخ ػبو 

انٕلٕد، : خطٕسحً كجٛشح ػهٗ انجٛئخ ٔصؾخ انًٕاغٍُٛ فٙ يؾبفظبد انعفخ انغشثٛخ ٔلطبع غضح، ٔيٍ انًٕاد انخطشح -انغشثٛخ

َٔزٛغخ أ٘ ظشف يٍ ظشٔف انطمظ ٔثشٚبػ . يَٕٛب، انكهٕسٍٚ، ؽًط انغبنُٛٛكانذٚضل، انجشٔيٍٛ، ؽًط انٓٛذسٔنٛك، األ

 . يٕائًخ ًٚكٍ أٌ رؤصش ْزِ انًٕاد ػهٗ انًُبغك انفهغطُٛٛخ

 : انذفه غير انقبوىوي نهىفبيبث انخطرة انمهربت مه اسرائيم

ٍ انمشٖ انؼشثٛخ؛ يب ٚهؾك أظشاساً كجٛشح رمٕو إعشائٛم ثذفٍ انُفبٚبد انصهجخ انُبرغخ ػٍ انًغزٕغُبد اإلعشائٛهٛخ ثبنمشة ي

 : ثبنصؾخ انؼبيخ ٔانجٛئخ، ٔٚظٓش انغذٔل انزبنٙ ثؼط ػًهٛبد دفٍ انُفبٚبد انخطشح فٙ األساظٙ انفهغطُٛٛخ

  انسىت  انمكبن

 1987  فٙ يكجبد ثبنمشة يٍ لشٚخ ػضٌٔ لشة لهمٛهٛخ دفٍ َفبٚبد صهجخ 

 1998  نزش فٙ األساظٙ انضساػٛخ فٙ دٚش يؾشع 8000 رذفك ؽًٕنخ ؽبؽُخ 

 1998  نزش فٙ انًٕاصٙ ثخبٌ َٕٚظ 200 ثشيٛم عؼخ 62ٔظغ  

 1999  نالعئٍٛ فٙ لطبع غضح ػهٗ يٕاد عبيخ يٍ إعشائٛم فٙ لشٚخ أو انزٕد ثشيٛم رؾزٕ٘ 652دفٍ  

 : ويشير انجذول انتبني إنى أمبكه انتخهص مه انىفبيبث انصهبت نهمستىطىبث اإلسرائيهيت في انضفت انغربيت

انُفبٚبد انصهجخ نٓزِ انًغزٕغُخ فٙ األساظٙ انضساػٛخ نغهفٛذ، ؽٛش ركذط ٔأؽٛبَبً  ٚزى انزخهص يٍ

رنك فئٌ  انُمم، ٔثبإلظبفخ إنٗ يؾذصخ رهٕصبً نهٕٓاء، ٔإصػبعبً ظٕظبئٛبً نهغكبٌ َبرظ ػٍ ٔعبئم رؾشق

ٔال رٕعذ يؼهٕيبد دلٛمخ  .انغٕائم انزٙ رؾزٕٚٓب انُفبٚبد انصهجخ رشؽؼ فٙ انزشثخ يهٕصخ انًبء انغٕفٙ

  .ؽٕل َٕػٛخ ٔكًٛبد انًخهفبد انزٙ ٚزى انزخهص يُٓب فٙ ْزا انًٕلغ

  أسٚئٛم يغزٕغُخ

 ٚزى ؽشلٓب ثطشٚمخ رغجت انعشس نهُجبربد( يؾبفظخ عٍُٛ)ٚزى انزخهص يُٓب فٙ ػشاثخ  انًخهفبد انزٙ

انغٕائم إنٗ انخضاٌ  ٔاألساظٙ انضساػٛخ انًؾٛطخ ثبنًٕلغ ٔرهٕس انٕٓاء، ثبإلظبفخ إنٗ خطش سؽؼ

  .انغٕفٙ

 يؼغكشاد انغٛؼ

ٔانًغزٕغُبد ؽٕل 

  8431ؽذٔد 

َظشاً نألظشاس  انُفبٚبد فٙ يٕلغ رغًٛغ انُفبٚبد فٙ يذُٚخ غٕثبط، ٔلذ رى إغاللّ ٚزى انزخهص يٍ

صانذ يغزًشح فٙ انزخهص يٍ  ٔيغ رنك فئٌ يؼغكشاد انغٛؼ اإلعشائٛهٙ يب. انجٛئٛخ انزٙ ٚزغجت فٛٓب

 انًخهفبد انزٙ ٚزى انزخهصؽغت َٕػٛخ  انُفبٚبد فٙ َفظ انًٕلغ؛ يب ٚغجت خطشاً كجٛشاً ػهٗ انجٛئخ

  .يُٓب

 يؼغكشاد انغٛؼ

  اإلعشائٛهٙ

 :أثر انصىبعت اإلسرائيهيت في انمستىطىبث عهى انبيئت انفهسطيىيت



رى رمٛٛذ انكضٛش يٍ انصُبػبد فٙ إعشائٛم؛ ثغجت انعشس انجٛئٙ انكجٛش انز٘ رؾذصّ، فزى َمم ْزِ انصُبػبد إنٗ انًغزٕغُبد 

ػهٗ أساظٙ انعفخ انغشثٛخ، ٕٔٚظؼ انغذٔل انزبنٙ ثؼط ْزِ انًصبَغ فٙ انًغزٕغُبد ٔانزٙ رؾذس أظشاساً ثٛئٛخ انًمبيخ 

 : خطٛشح

  انمحبفظت  انمستىطىت اسم  نهمىتج انمصىع  نسكبن انفهسطيىييه عهى  انضرر انبيئي

يصُغ  يصُغ أنٕيُٕٛو،  رؤد٘ إنٗ انزصؾش رفشٚغ يٕاد لهٕٚخ

صفبئؼ ؽفع انًٕاد 

  انغزائٛخ ٔيصُغ ثالعزٛك

  هللا ساو  ػطشٔد

  ْذاعب عفؼبد  ثالعزٛك يصُغ -

  كفشٔد  افٕكبدٔ يصُغ  كشٚٓخ ٔيخهفبد ظبسح اَجؼبس سائؾخ

  َٛهٙ  يصُغ أنًُٕٛو  رؤد٘ إنٗ انزصؾش رفشٚغ يٕاد لهٕٚخ

انكشٔو ٔانضسَٛخ ٔانزٙ رعش ثبنزشثخ فٙ يٕلغ  ٚغزخذو يٕاد

  نهصؾخ دفٍ انُفبٚبد انمشٚت ٔرغجت أظشاساً خطشح

  ؽهًٛؼ  يصُغ عهٕد

انصشف انصؾٙ نهًغزٕغُخ يغ ؽجكخ انصشف  ٚؤد٘ سثػ يٛبِ

  انصؾٙ نهخهٛم إنٗ صٚبدح انؾًم ػهٗ انؾجكخ

  انخهٛم  كشٚبد أسثغ  يصُغ كؾٕنٛبد

فٙ أساظٙ ٚطب ٔيٕلغ ( ْكزبساد 2)َفبٚبد  إَؾبء يٕلغ دفٍ

  خشة ثبنمشة يٍ انخهٛم

 يصبَغ غٛش يؼشٔفخ

  االعى

  عٛشايٛكظ

يٍ انًخهفبد انصُبػٛخ ثبنمشة يٍ ػشاثخ،  رزخهص انًغزٕغُخ

  ٔلهمٛهٛخ ٔثشلخ ٔٔاد٘ عجغطٛخ

  َبثهظ  ؽٕيؼ  يصُغ أنًُٕٛو

 -  كًٛبٔٚخ يصُغ يُظفبد -

  أنٌٕ يٕسّٚ  أنًُٕٛو يصُغ  فٙ ؽمٕل انضٚزٌٕ ٚصت انصشف انصؾٙ

 -  غزائٛخ يصُغ رؼجئخ يٕاد -

 -  يُضنٛخ يصُغ دْبَبد -

  ؽٛهٕ  يصُغ أنًُٕٛو -

 -  يصُغ عهٕد -

  إٚزًبس  يصُغ أنًُٕٛو -

  يبعذٔنٍٛ  يُضنٛخ يصُغ دْبَبد -

 -  يصُغ عهٕد -

 -  يصُغ ثالعزٛك -

انكبدٔيٕٛو انغبو ٔانز٘ ٚغجت ػُذ اخزالغّ  انًصُغ ٚغزخذو

ًً نألسض ٔانضساػخ   ثبنًبء أظشاساً

  عٍُٛ  ؽٕيؼ  يصُغ ثطبسٚبد

 -  اإلؽؼبل يصُغ ؽًغ -

  عبَٛذ  غبص يصُغ -

انغبئهخ ٔانغبصٚخ ثبنغكبٌ ٔانضساػخ، ٔٚمغ  رعش انُفبٚبد

 1982 انًصُغ فٙ يُطمخ لشٚخ اسربػ فٙ غٕنكشو، ؽزٗ انؼبو

كبٌ انًصُغ يمبيبً فٙ كفبس عبثب ٔلذ أغهك ثؤيش ػغكش٘ ٔأعجش 

  8411انًصُغ ػهٗ االَزمبل إنٗ غٕنكشو فٙ انؼبو  انًزظبْشٌٔ

ؽكٕيٛخ  يصبَغ نٛغذ  انؾؾشٚخ يصُغ نهًجٛذاد

  نهًغزٕغُبد

  غٕنكشو

انضعبعٙ يٍ انجٕنٛغزش ٔػُذ ؽشق انُفبٚبد  ُٚزظ انصٕف

  رُجؼش يُٓب غبصاد عبيخ

 يصُغ ؽٓبف نهصٕف

  انضعبعٙ ٔاالعجغزٕط

- 

كشٚٓخ يٍ انًصُغ، ٔػالٔح ػهٗ رنك فٕٓ ٚخضٌ  رُجؼش سٔائؼ

كبٌ . كبسصخ ثٛئٛخ كًٛبد كجٛشح يٍ انغبص ًٚكٍ أٌ رؤد٘ إنٗ

  انًصُغ يمبيبً ثبنمشة يٍ َزبَٛب ٔاَزمم ثؼذ رنك إنٗ غٕنكشو

 -  انغبص دٕٚكغٍٛ نصُغ

انمذًٚخ ٔانًشؽؾبد ثعغػ ػبل يٍ انزشاة  رشيٛى األَبثٛت

س انغٕ فٙ انًُطمخ انًؾٛطخ ُٚزظ ػُّ غجبس كضٛف ّٕ   ره

انكًٛبٔٚخ  يصُغ األعًذح

ٔاألَبثٛت ٔيشؽؾبد 

- 



  انًٛبِ

ٔٚزى دفٍ . صُبػٛخ إعشائٛهٛخ فٙ انعفخ انغشثٛخ أكجش يُطمخ

انزٙ ًٚهكٓب  انًخهفبد انُبرغخ ػُٓب فٙ األساظٙ انضساػٛخ

  انًٕاغٌُٕ انفهغطٌُٕٛٛ

ثٓب   "ثشكبٌ"يغزٕغُخ   يصبَغ أنًُٕٛو  3

  يصُؼبً  12أكضش يٍ 

  عهفٛذ

 -  صعبعٙ يصُغ صٕف -

 -  ثالعزٛك ػذح يصبَغ -

األؽًش صبَٙ  يُطمخ انخبٌ  ثالعزٛكٛخ يصُغ يؼذاد  رهٕس ْٕاء ٔظغٛظ

أكجش يُطمخ صُبػٛخ 

إعشائٛهٛخ فٙ انعفخ 

  انغشثٛخ

  أسٚؾب

 -  ٔعهٕد يصبَغ يطبغ  ٔظغٛظ رهٕس ْٕائٙ

فٙ اإلَزبط، ٔلذ اؽزغذ عهطبد انجٛئخ  ٚغزخذو يٕاد عبيخ

  اإلعشائٛهٛخ ػهٗ انصشف انصُبػٙ نهًصُغ

 -  نألنًُٕٛو يصبَغ اكغزبل

نصٓش  يصُغ ٔارٛشٔو  كضٛف ػٍ انًصُغ ُٚزظ دخبٌ أعٕد

  األنًُٕٛو

- 

ألٌ كًٛبد يٍ َفبٚبد ػهت صفٛؼ، رذخم  انًُزغبد يغٕٓنخ

انُفبٚبد ثبنمشة  ٔرخشط يٍ انًصُغ ثغشٚخ يطهمخ، ٔٚزى دفٍ

 يٍ يُطمخ انؼٛضسٚخ انزٙ ٕٚعذ ثٓب انؼذٚذ يٍ انًصبَغ

 اإلعشائٛم

  

 


