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المقدمة

مما يتفق عليه املؤرخون املعاصرون أن اهلجرة اليهودية إىل فلسطني منذ أواسط القرن 
التاسع عشر مل تكن هجرة فردية، أو إقامة عابرة لعائالت تبحث عن الرزق أو العبادة، 
بل كانت هجرة ُمَنّظمة ضمن محالت واسعة تقف وراءها املنظمة الصهيونية العاملية، 
وتتغاضى عنها بريطانيا -اليت كانت تفرض سيطرهتا على فلسطني- وتسّهل إجراءاهتا 
بيهودها، حيث تسببت تصرفاهتم اجلشعة  اليت ضاقت ذرًعا  الدول األوروبية  معظم 
وانتشار  األحقاد  زرع  يف  واالقتصادية،  املالية  وسيطرهتم  االجتماعية،  ومسلكياهتم 
الكراهية يف اجملتمعات األوروبية، مما جعل هجرهتم من تلك اجملتمعات مطلًبا شعبيًّا هلا.

اختيار  خالل  من  األرض،  على  منظمة  سيطرة  املنظمة  اهلجرة  محالت  رافق  وقد 
باليهود عليها، وليس عرب سكن عشوائي  مناطق حمددة وإقامة مستوطنات خاصة 
يهودية،  مجاعات  ترفعها  منظمة،  شعارات  احلمالت  هذه  رافق  للمهاجرين. كما 
أرض(. كل  بال  لشعب  بال شعب  )أرض  مثل شعار  منظمات صهيونية،  وتتبناها 
ذلك يؤكد أن ما حصل يف تلك الفرتة، مل يكن عشوائيًّا، فقد التقى فيها التنظيم 
الصهيوين الذي يبحث عن كيان، مع التآمر الربيطاين الذي تـُوّج بوعد بلفور، ومع 

الرغبة األوروبية يف التخلص من اليهود املزعجني.

حىت اختيار أماكن االستيطان واملستوطنات مل يكن عشوائيًّا، وإمنا كان حاضرًا يف 
التفكري اليهودي والتصور الصهيوين. فقد بدأ املشروع السرطاين االستيطاين ينتشر 
وفق رؤى وحسابات استعمارية مدروسة، أخذت بعني االعتبار األبعاد السياسية 
والطرق  السهول  على  املطلة  اإلسرتاتيجية  األماكن  فاختارت  والعسكرية،  واألمنية 
فقد  اجليوعسكرية،  واحملاور  اخلصبة،  واألراضي  املياه  وعيون  اإلمداد،  وخطوط 
التخطيط، ووفق جدول  السلحفاة، ولكنه كان عميق  املشروع زحف  زحف هذا 

وخطة وأولويات. 
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أيًضا  مشل  وإمنا  واإلسرتاتيجية،  األمنية  اجلوانب  على  التخطيط  هذا  يقتصر  مل 
وبني  السياسي  املشروع  بني  اجلمع  حتاول  اليت  والتارخيية،  الثقافية  اجلوانب  بعض 
الروابط الدينية اليت ميكن استغالهلا جلذب املهاجرين، األمر الذي جتسد يف سياسة 
العربية ألماكن املستوطنات، مما جيمع املشروع  التسمية  هتويد األرض، وذلك عرب 

السياسي بالثقافة الدينية، اليت ميكن استغالهلا بسهولة.

إىل  استندت  وإمنا  أيًضا،  عشوائية  تكن  مل  املستوطنات  تسمية  أن  يعين  وهذا 
هذا  حتقيق  أجل  فمن  مجيعها.  يف  ورمبا  احلاالت،  من  يف كثري  رمزية  اعتبارات 
التزاوج السياسي والديين اسُتدعيت األمساء من التوراة والتلمود واألسفار أحياًنا، 
أو من التاريخ البعيد والقريب أحياًنا أخرى، أو من األحداث املعاصرة يف حاالت 
التاريخ  تزييف  مع  الثقايف  البعد  استحضار  يرتافق  العام،  املشهد  ويف  معينة. 
الفلسطيين، واهلوية  الفلسطينية والشعب  وتشويه اجلغرافيا، وعلى حساب األرض 

هلما. احلقيقية 

تستعرض هذه الدراسة التسميات العربية ألماكن املستوطنات والبؤر االستيطانية يف 
التارخيية والثقافية هلا. ولذلك تكمن  التسمية واألبعاد  فلسطني، وتبحث يف أصل 
أمهية هذه الدراسة يف كشف االدعاءات اإلسرائيلية اليت حتاول تزييف احلقيقة من 
خالل األمساء واملسميات، واليت تؤكد يف الوقت نفسه على األبعاد التارخيية، ورمبا 

الدينية، للصراع الصهيوين اإلسالمي.

وهكذا ُتعترب هذه الدراسة مرجًعا للمهتمني بالشأن الصهيوين من ناحية، وباهلوية 
العاملية وحقيقته  الصهيونية  الصراع مع  ثانية، وجبوهر  ناحية  والتاريخ واحلضارة من 
التحليل  منهج  موضوعي،  وبشكل  الدراسة،  اعتمدت  لقد  أخرى.  ناحية  من 

التارخيي املستند إىل املصادر اإلسرائيلية واللغة العربية نفسها.
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محافظة نابلس

1. مستوطنة شايف مشرون: معىن االسم عائدون إىل شومرون، وأصل التسمية يعود 
لوجودها بالقرب من خرائب شومرون اليت كانت عاصمة مملكة السامرة )سبسطية(، 
ومن هنا مُسيت العائدون إىل شومرون. تأسست عام 1977، وعدد املستوطنني يصل 

إىل 825 نسمة، ومساحتها 391 دومنًا.

)شجر  فلسطني  يف  مشهور  ضخم  شجر  االسم  معىن  موريه:  ألون  مستوطنة   .2
البلوط(، وأصل التسمية يعود إىل اعتقاد املستوطنني أن مكاهنا هو مكان نزول إبراهيم 
عند قدومه إىل األرض املقدسة حسبما تذكر التوراة. تأسست عام 1979، وعدد 
فيها 1632 نسمة، ومساحتها 1047 دومنًا، وهي مستوطنة صناعية  املستوطنني 

هامة.

توراتية  إىل شخصية  يعود  التسمية  وأصل  علم،  االسم  معىن  إيتمار:  مستوطنة   .3
تدعى إيتمار بن أهرون والذي يعتقد املستوطنون أنه دفن يف املنطقة. تأسست عام 
1984، وعدد املستوطنني فيها 1181 نسمة، أما املساحة فتصل إىل 676 دومنًا.

4. مستوطنة براخا: معىن االسم مباركة وبركة، وأصل التسمية يعود إىل اعتبار التوراة 
أن جبل جرزمي قد حلت عليه الربكة، وأن اللعنة قد حلت على جبل عيبال. تأسست 

عام 1982 وعدد املستوطنني فيها 2180 نسمة، ومساحتها 349 دومنًا.

5. مستوطنة يتسهار: معىن االسم زيت زيتون، وأصل التسمية يرمز لعصر الزيتون 
ويتماثل مع اسم قرية عصرية القبلية اجملاورة. تأسست عام 1983، وعدد املستوطنني 

فيها 1172 نسمة، ومساحتها 1248 دومنًا.

6. مستوطنة جتيت: معىن االسم آلة عزف موسيقي، وأصل التسمية يعود إىل اسم 
ل رحفعام زئيفي تسميتها هبذا االسم. تأسست عام  آلة عزف ذكرهتا التوراة، وقد فضَّ
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1972، وعدد املستوطنني فيها يبلغ 308 نسمة، أما مساحتها فتصل إىل 885 
دومنًا، وهي مستوطنة زراعية.

7. مستوطنة خموراه: معىن االسم الوطن األم، ومسقط الرأس، حيث أطلق عليها هذا 
االسم اجلنرال رحبعام زئيفي. تأسست يف العام 1972، وعدد املستوطنني فيها يصل 

إىل 116 نسمة، ومساحتها 1027 دومنًا، وهي مستوطنة زراعية.

8. مستوطنة جمداليم: معىن االسم األبراج، وأصل التسمية ترمز الرتفاع املستوطنة، 
كما أن املستوطنة أقيمت بالقرب من قرية فلسطينية هي جمدل بين فاضل. تأسست 

عام 1984، وعدد املستوطنني فيها 147 نسمة، ومساحتها 231 دومنًا.

التسمية نسبة إىل اسم  البخور، وأصل  9. مستوطنة معاليه لفونا: معىن االسم تل 
النبات العطري »البخور« والذي ينمو يف املنطقة بكثرة. تأسست عام 1980، وعدد 

املستوطنني فيها بلغ 724 نسمة، ومساحتها 1942 دومنًا.

10. مستوطنة عيلي: معىن االسم أعلى، وأصل التسمية نسبة إىل اسم الكاهن عيلي 
أحد قضاة بين إسرائيل ملدة 40 عاًما، والذي كان يف موقع شيلو يف حقبة القضاة 
حسبما تذكر التوراة. تأسست عام 1984، وعدد املستوطنني فيها يصل إىل 3780 

نسمة، ومساحتها تصل إىل 4151 دومنًا. 

11. مستوطنة شيلو: معىن االسم من حقه، وأصل التسمية نسبة إىل البلدة األوىل 
اليت سكنها بنو إسرائيل بعد التيه يف صحراء سيناء بقيادة يوشع بن نون، وعلى اسم 
بلدة كانت حتت سيطرة قبيلة أفرامي جنوب شومرون. تأسست عام 1978، وعدد 

سكاهنا 3200 نسمة، ومساحتها 3362 دومنًا، وهي مستوطنة صناعية.

12. مستوطنة شفوت راحيل: معىن االسم عودة راحيل، وأصل التسمية نسبة السم 
رحيل دروق ويتسحق رومي اللذين ُقتال على طريق أرئيل بالقرب من راحليم بإطالق 
النار عليها. تأسست عام 1992، وعدد املستوطنني فيها 500 نسمة، ومساحتها 
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فتبلغ 1045 دومنًا، يصنِّفها مركز بتسيلم على أهنا بؤرة استيطانية.

13. مستوطنة رحاليم: معىن االسم نعجة، )شاة(، وأصل التسمية يعود إىل اسم رحيل 
دروق ويتسحق رومي اللذين ُقتال على طريق أرئيل بإطالق النار عليهما. تأسست عام 

1991، وعدد املستوطنني فيها 414 نسمة، ومساحتها تبلغ 519 دومنًا.

14. مستوطنة حومش املخالة: معىن االسم اخلمسة، مسيت على اسم مخسة قرويني 
سكنوا يف املنطقة زمن املشناه التلمودي. تأسست عام 1978، وعدد املستوطنني 
فيها حىت عام 2004 وصل إىل 181 نسمة، ومساحتها وصلت إىل 1043 دومنًا.

محافظة قلقيلية

1.مستوطنة أورانيت: معىن االسم صنوبر، وأصل التسمية نسبة إىل شجر الصنوبر 
وعدد   ،1985 عام  تأسست  الغربية.  احلدود  طول  على  باملستوطنة  حييط  الذي 

املستوطنني فيها 8087 نسمة، ومساحتها 2085 دومنًا.

2. مستوطنة ألفي ميناشيه: معىن االسم آالف مناشيه، وهو حاخام امسه مناشيه، 
وأصل التسمية رمزي من آية ذكرت يف كتاب قصص االشياء وهو جزء من التوراة. 
تأسست سنة 1993، وعدد املستوطنني فيها 7583 نسمة، ومساحتها 3612 

دومنًا. وهي مستوطنة صناعية.

3. مستوطنة معايل شومرون: معىن االسم مرتفعات شومرون، وأصل التسمية يرجع 
إىل قيام املستوطنة على مرتفعات اجلبال يف شومرون. تأسست عام 1980، وعدد 

املستوطنني فيها 1031 نسمة، ومساحتها 408 دومنات.

4. مستوطنة جينات شومرون: معىن االسم حديقة السامرة، ويبدو أن أصل التسمية 
فيها  املستوطنني  وعدد  تأسس سنة 1985،  هبا.  تتمتع  اليت  اخلالبة  للطبيعة  يعود 
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5300 نسمة، ومساحتها حوايل 1000 دومن.

5. مستوطنة كارين شومرون: معىن االسم قرنية العني، لكن املقصود هنا كرن )قمم( 
شومرون، وأصل التسمية نسبة إىل الشكل الطبيعي للمرتفعتني اللتني تطل عليهما من 
جهة الشرق، وعدد املستوطنني فيها 6560 نسمة، ومساحتها حوايل 1000 دومن، 

وهي مستوطنة صناعية.

6. مستوطنة نفي أورانيم )نفي مناحيم(: معىن االسم النيب مناحيم )أورانيم شجر 
تذكر  اليهود كما  به  يؤمن  الذي  مناحيم  النيب  إىل  نسبة  التسمية  الصنوبر(، وأصل 
ومساحتها  نسمة،  فيها 2000  املستوطنني  وعدد  سنة 2002،  تأسست  التوراة. 

1012 دومنًا. 

7. مستوطنة قصر موشي زوهر: معىن االسم جبل الذئب، وأصل التسمية نسبة إىل 
موشي زوهر من كبار مؤسسي حركة االستيطان يف الضفة الغربية. مساحتها 230 

دومن. وهي بؤرة استيطانية.

8. مستوطنة عمانوئيل: معىن االسم اهلل معنا، وهو اسم عربي يستخدم للمؤنث واملذكر، 
ويعتقد أن أصله جاء تيمًنا باسم ابن النيب يوشع بن نون. تأسست سنة 1983، وعدد 

املستوطنني فيها 3115 نسمة، ومساحتها 520 دومنًا، وهي مستوطنة صناعية.

9. مستوطنة تصوفني: معىن االسم الكشافة )املراقبة(، وأصل التسمية نسبة إىل خربة 
صوفني اجملاورة، وهي مذكورة يف سفر املزامري يف التوراة. مساحتها 2000 دومن، وعدد 

سكاهنا 1773 نسمة، وسنة اإلنشاء 1989.

األبيض  البحر  منتشر يف حوض  نبات عشيب  االسم  نرييت: معىن  10. مستوطنة 
املتوسط ويف فلسطني يف الشمال والوسط، وزهرته ذهبية وطوهلا أكثر من مرت، وقد 
مسيت على اسم هذا النبات العشيب املنتشر يف املنطقة. عدد سكاهنا 1219 نسمة، 

وسنة اإلنشاء 1982. 
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11. مستوطنة زاماروت: معىن االسم أناشيد-تراتيل- ترانيم، ال يوجد بيانات حوهلا 
يف املصادر العربية، ومساحتها 235 دومنًا. 

12. مستوطنة شعاري تكفا: معىن االسم بوابات األمل، والتسمية مقرتحة من جو 
روزنربغ، وهو أحد مؤسسي املستوطنة، بداًل من »تفعوت« االسم األول الذي اقرتحه 
بإقامة املستوطنة، مساحتها 1000 دومن، وعدد سكاهنا 5459 نسمة،  املبادرون 

وسنة اإلنشاء 1983.

أسباط بين  إفرامي من  فرامي )سبط  إفرامي: معىن االسم شجر  13. مستوطنة عيتس 
إسرائيل االثين عشر(، واستند اسم املستوطنة على فرضية تدَّعي أن املستوطنة تقع يف 
مكان قبيلة إفرامي اإلسرائيلية القدمية. مساحتها 180 دومنًا، وعدد سكاهنا 1225 

نسمة، وسنة اإلنشاء 1985. 

14. مستوطنة قدوميم: معىن االسم أيام غابرة، وعتيق، والتسمية نسبة السم القرية 
الفلسطينية كفر قدوم اجملاورة. مساحتها 1090 دومنًا، وعدد سكاهنا 4225 نسمة، 

وسنة اإلنشاء 1975. 

محافظة جنين

املستوطنات اليت أقيمت يف جنني )مبا فيها املستوطنات اليت متت إزالتها(:

1. مستوطنة مابودوتان: معىن االسم مدخل باهت اللون )شاحب(، ومصدر االسم 
يعود إىل اسم الطريق التارخيية اليت تؤدي إليها من جهة الشرق. مساحتها 258 دومنًا 
من أراضي عرابة ويعبد، وتأسس سنة 1982، أما عدد سكاهنا فبلغ 268 نسمة. 

2. مستوطنة حرميش: معىن االسم منجل، وأصل التسمية نسبة إىل اسم أداة احلصاد 
القدمية )املنجل(. مساحتها 108 دومنات من أراضي فراسني ويعبد، وقفني والنزلة 
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الشرقية، وتأسست سنة 1983، وعدد سكاهنا 193 نسمة. 

املنتشر  الورد  اسم  والتسمية على  الربيع،  3. مستوطنة حنانيت: معىن االسم وردة 
بكثافة يف املنطقة. مساحتها 496 دومنًا، من أراضي يعبد، وتأسست سنة 1981، 

وعدد سكاهنا 1014 نسمة. 

4. مستوطنة رحيان: معىن االسم وردة رحيان، وأصل التسمية نسبة لغابة الرحيان القريبة 
منها، ونسبة لقرية أم الرحيان العربية اجملاورة. مساحتها 264 دومنًا من أراضي برطعة 

ويعبد، وتأسست سنة 1979، وعدد سكاهنا 197 نسمة. 

5. مستوطنة شكيد: معىن االسم لوز، وأصل التسمية نسبة لشجرة اللوز اليت متأل 
يعبد، وتأسست سنة 1981، وعدد  أراضي  بالدومن 360 من  املنطقة. مساحتها 

سكاهنا 765 نسمة، وهي مستوطنة صناعية. 

6. تل ميناشيه: وهو حي استيطاين يتبع ملستوطنة شكيد، إال أنه بات يعترب اليوم 
اليوم  سكانه  وعدد  ميناشيه.  للحاخام  نسبة  توراتية،  وتسميته  منفصلة،  مستوطنة 

حوايل 500 نسمة.

فيه خمتلف األشجار وال  أو مكان يزرع  7. مستوطنة جانيم: معىن االسم حديقة 
القدمية. مساحتها  التوراة جلنني  الذي وصفته  للتصور  املثمرة، والتسمية نسبة  سيما 
185 دومنًا من أراضي جنني ودير أبو ضعيف، وتأسست سنة 1983، وقد أزيلت 

عام 2005.

8. مستوطنة صانور: معىن االسم هبر »البصر« أي أعمى، والتسمية نسبة السم 
البلدة الفلسطينية صانور، وذلك حبسب اقرتاح كاتب األغاين نعومي مشري. مساحتها 
الفندقومية، وتأسست سنة 1977، وقد أزيلت  وصلت إىل 75 دومنًا من أراضي 

عام 2005.
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9. مستوطنة كادمي: معىن االسم أجرار )مجع جرة(، ومصدر االسم رمزي على اسم 
جرة الزيت. مساحتها 166 دومنًا من أراضي جنني وقباطية، وتأسست سنة 1981، 

وأزيلت عام 2005.

10. ناحال جينان: معىن االسم حديقة أو جنة، وأصله نسبة للوصف التورايت القدمي 
جلنني، وقد بلغت مساحتها 25 دومنًا من أراضي جنني ووادي برقني وبرقني وكفر 

دان، وهي مستوطنة عسكرية، وقد أزيلت أواخر التسعينيات.

محافظة طوباس

1. مستوطنة أرمجان: االسم عبارة عن احلروف األوىل من أمساء قتيلني من اجليش 
قتال أثناء عملية فدائية، ومها آريه رجب وجاد منله، حيث قام اجلنرال رحبعام زئيفي 
قائد املنطقة الوسطى يف حينه بتسمية املستوطنة الواقعة على أراضي قرية طمون هبذا 
وعدد سكاهنا  دومنًا،  ومساحتها 833  اإلنشاء 1968،  سنة  هلما.  تكرميًا  االسم 

133 نسمة، وهي مستوطنة زراعية.

2. مستوطنة برتونوت شيال: معىن االسم وطنية شيال، وقد أُنشئت عام 1983 على 
أراضي طوباس، ومساحتها 44 دومنًا، وهي مستوطنة عسكرية.

3. مستوطنة بقعوت: معىن االسم حوض أو واد، وسبب التسمية يعود لسهل البقيعة 
اليت تقع عليه. سنة اإلنشاء 1972، ومساحتها 675 دومنًا، من أراضي قرية طمون، 

وعدد سكاهنا 172 نسمة، وهي مستوطنة زراعية.

4. مستوطنة بالس: معىن االسم خلط ومزج. سنة اإلنشاء 1975، ومساحتها 75 
دومنًا من أراضي طوباس، وهي مستوطنة عسكرية.

أما  قيمة،  فيه أو هدية  5. مستوطنة محدات: معىن االسم رغبة أو شيء مرغوب 
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أصل التسمية فهو كناية عن خليج صحراوي أغلبه من الرمل املليء باحلصى واحلجارة 
وعدد  طوباس،  أراضي  من  دومنًا  ومساحتها 142  عام 1982،  نشأت  الصغرية. 

سكاهنا 178 نسمة، وهي مستوطنة عسكرية.

6. مستوطنة روعي: معىن االسم ريفي، والتسمية مكّونة من احلروف األوىل لـ )رمات 
عوزي يئري( قائد لواء املظليني والذي قتل سنة 1975 يف عملية فندق السافوي. سنة 
اإلنشاء 1976، ومساحتها 265 دومنًا من أراضي طوباس، وعدد سكاهنا 148 

نسمة، وهي مستوطنة زراعية.

أصل  أما  املرض،  حقول  هو  احلريف  االسم  معىن  ميحوال:  شدموت  مستوطنة   .7
انتشر يف بلدة جماورة يف حينه. سنة  التوراة وكان قد  التسمية فنسبة ملرض ُذكر يف 
اإلنشاء 1979، ومساحتها 609 دومنًا من أراضي طوباس، وعدد سكاهنا 570 

نسمة.

8. مستوطنة مسكوت: معىن االسم متثال، فسيفساء، خيال. وهذه التسمية نقاًل عن 
كتاب مشلي من كتب احلصافة يف التوراة. نشأت عام 1986، ومساحتها 35 دومنًا 

من أراضي تياسري، عدد سكاهنا 187 نسمة، وهي مستوطنة عسكرية.

9. مستوطنة ماسؤاة: معىن االسم نار أو منار، وهذه التسمية توراتية، وذلك نسبة 
إىل املنارات اليت كانوا يشعلوهنا أيام اهليكل الثاين من أجل اإلشارة للعام اجلديد، واليت 
تدل على قمة حصن جنوب شرق السامرة. سنة اإلنشاء 1970، ومساحتها 817 

دومنًا من أراضي اجلفتلك، وعدد سكاهنا 149 نسمة، وهي مستوطنة زراعية.

10. مستوطنة ميحوال: معىن االسم املرقص، والتسمية مصدرها من التوراة، وذلك 
على اسم رقصة توراتية )الرقصة احلزينة( واليت ذكرت يف التناخ 3 مرات. سنة اإلنشاء 
البيضاء، وعدد سكاهنا  1968، ومساحتها 233 دومنًا من أراضي طوباس وعني 

436 نسمة، وهي مستوطنة زراعية.
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نبات  السم  نسبة  والتسمية  عشبًيا،  نباًتا  تعين  رومت  روتيم:  ناحال  مستوطنة   .11
»وزَال« املنتشر يف املنطقة. سنة اإلنشاء 1984، ومساحتها 50 دومنًا من أراضي 

عني البيضاء، وعدد سكاهنا 156 نسمة، وهي مستوطنة عسكرية. 

وقد   ،1979 اإلنشاء  سنة  الصغرية.  البلدة  االسم  معىن  عرييت:  مستوطنة   .12
أقيمت على أراضي عقابا، وهي مستوطنة عسكرية أزيلت بداية التسعينيات.

محافظة طولكرم

1.  مستوطنة سلعيت: املعىن العريب لالسم هو الصخر، والتسمية عبارة عن ترمجة 
اليت  للمستوطنة  احملاذية  )كفر صور(  الفلسطينية  القرية  اسم  من  ُأخذ  الذي  املعىن 
أقيمت على أراضيها، ومساحتها 690 دومنًا وعدد املستوطنني فيها 549 مستوطًنا، 

وهي مستوطنة زراعية أقيمت يف العام 1979.

التسمية يعود  العنب، وسبب  العريب لالسم هو حبة  2.  مستوطنة عيناب: املعىن 
لكروم العنب املنتشرة يف املنطقة، وعلى اسم بلدة عنبتا اجملاورة. مساحة املستوطنة 
682 دومنًا، وعدد املستوطنني 707 نسمة، وهي مستوطنة اشرتاكية دينية أقيمت 

يف العام 1981.

3.  مستوطنة أفين حيفتس: املعىن العريب لالسم هو احلجر الكرمي، والتسمية نسبة 
أراضيها،  على  أقيمت  اليت  للمستوطنة  احملاذية  حفاصي  الفلسطينية  القرية  السم 
ومساحة املستوطنة تبلغ 1140 دومنًا، أما عدد املستوطنني فيبلغ 1738 مستوطًنا، 

وهي مستوطنة اشرتاكية دينية أقيمت يف العام 1987.
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محافظة أريحا

1. مستوطنة املوج: نسبة إىل يهودا املوج الذي كان من أوائل من استوطنوا البحر 
امليت، ومن مؤسسي مصنع اشالغ يف جنوب البحر امليت. تبلغ مساحتها 524 
دومنًا يف املنطقة املقامة عليها أراضي قرية النيب موسى. تاريخ اإلنشاء 1977، وعدد 

السكان يف العام 2011 170 نسمة، وسكاهنا كلهم من العلمانيني.

2. مستوطنة اتراكزيا: هي مواقع سياحية، تبلغ مساحتها 472 دومنًا، واملنطقة املقامة 
عليها تقع جنوب حمافظة أرحيا.

3. مستوطنة جاليا: هي موقع سياحي. مساحتها 692 دومنًا، واملنطقة املقامة عليها 
تقع إىل الشمال من البحر امليت. 

 4.  مستوطنة فرييد يرحيوا: املعىن العريب ورد أرحيا، امسها ورد يف التوراة »ترعرعت 
يف عني جادي، عندما غرست الورد يف أرحيا«. مساحتها 615 دومنًا، أقيمت على 
أراضي قرية النيب موسى، يف العام 1980. عدد سكاهنا يف العام 2011 وصل إىل 

205 نسمة، وهم من العلمانيني. 

5. مستوطنة مسوع: املعىن العريب مكان مهجور، خرائب، قفر، أطلق عليها هذا االسم 
بسبب علوها وبسبب االعتقاد بأن فيها شعلة املنارة ألجل اإلعالن عن قدسية الشهر، 
ومساحتها 2290 دومنًا، وهي مقامة على أراضي قرية اجلفتلك يف العام 1970، أما 

عدد السكان يف العام 2011 فقد وصل إىل 191 نسمة، وهم من العلمانيني.

6. مستوطنة معايل فرامي: املعىن العريب تلة إفرامي، وهذا االسم يشري للطريق اليت تؤدي 
من األردن إىل أمالك سبط إفرامي. مساحتها 1464 دومنًا، وهي مقامة على أراضي 
قرية اجلفتلك يف العام 1970، أما عدد السكان فقد وصل إىل 1558 نسمة، وهم 

من العلمانيني.
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  7. مستوطنة يافيت: املعىن العريب هو اسم ومعناه حسن، ومسيت بذلك نسبة إىل 
اسم املقدم يوسي يفه قائد لواء الناحل. مساحتها 1294 دومنًا، وهي مقامة على 

أراضي قرية اجلفتلك يف العام 1980، وعدد سكاهنا 141 نسمة من العلمانيني.

8. مستوطنة تومر: املعىن العريب خنلة )شجرة التمر(، ومسيت نسبة إىل اسم الشجرة 
املنتشرة يف املنطقة )النخيل(. مساحتها 1049 دومنًا، وهي مقامة على أراضي قرية 

فصايل يف العام 1978، وعدد سكاهنا 260 نسمة من العلمانيني.

9. مستوطنة جلجال: املعىن العريب عجلة، بكرة، دوالب، أما أصل التسمية فاجللجال 
نوع من كتب القراءة )تورايت( ذكر يف التناخ 39 مرة. املساحة بالدومن 1125، وهي 
مقامة على أراضي قرية فصايل يف العام 1970. عدد السكان وصل إىل 191 نسمة 

من العلمانيني.

10. مستوطنة نريان )نعران(: املعىن العريب صرح أو متنصل أو تصغري لصفة الصبا، 
مسيت نسبة لنعران وهي بلدة يهودية استمرت بالبقاء فرتة املشناه والتلمود، كما يزعم 
الصهاينة. املساحة بالدومن 497، وهي مقامة على أراضي العوجا يف العام 1981. 

عدد السكان 60 نسمة من العلمانيني.

والتسمية مكوَّنة من  لطافة، كياسة،  العريب  املعىن  )ناعمة(:  نعومي  11. مستوطنة 
احلروف األوىل لـ )نوعر عربي ميشف هبقعاه(، ومعناها »الشباب العربي مستوطن 
العام  يف  النويعمة  أراضي  على  مقامة  وهي   ،5048 املساحة بالدومن  األغوار«. 

1979، وعدد سكاهنا 114 نسمة من العلمانيني.

12. مستوطنة ليدو يهودا: وهي موقع سياحي مساحته بالدومن 1147، واملنطقة 
املقامة عليها مشال البحر امليت.

13. مستوطنة فصائل: املعىن العريب اسم واد يف الغور بطول 11 كم، وقد مسيت 
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املستوطنة على اسم بقايا بلدة قدمية تقع 4 كم مشااًل امسها FTZAILI )فتزاليس(، 
الصهاينة،  يزعم  هوردوس، كما  فرتة  أقيمت  والبلدة  الثاين،  اهليكل  فرتة  من  وهي 
وتبلغ املساحة بالدومن 1418، وهي مقامة على أراضي قرية فصايل العربية، يف العام 

1972. عدد السكان 303 نسمة من العلمانيني.

14. مستوطنة نتيف هجدود: املعىن العريب درب الكتيبة، ومصدر االسم هو الكتيبة 
38 العربية واليت حاربت يف املنطقة ضد العثمانيني يف احلرب العاملية األوىل لصاحل 
العام  يف  العوجا  أراضي  على  مقامة  وهي   ،1208 املساحة بالدومن  الربيطانيني. 

1975، عدد السكان 195 نسمة من العلمانيني. 

15. مستوطنة بيت هعرافا: املعىن العريب بيت األغوار، مسيت بذلك تيمًنا باملدينة 
وذكرت  األشجار،  من  واسع خال  قاطع  موجودة يف  وكانت  هعربا،  بيت  التوراتية 
التوراة حدودها من حبرية طربيا إىل جنوب البحر امليت. املساحة بالدومن 665، وهي 
مقامة على أراضي قرية النيب موسى يف العام 1980. عدد السكان 122 نسمة من 

العلمانيني.

16. مستوطنة يتاف: مسيت على اسم يد يتسحاق طبنكني والذي كان رئيًسا حلزب 
أراضي  على  مقامة  وهي   ،499 املساحة بالدومن   .1940 سنة  هعفودا  احدوت 

العوجا يف العام 1970. عدد السكان 252 نسمة من العلمانيني.

17. مستوطنة ميتسيب يرحيوا: املعىن العريب مرصد أرحيا، وهذه التسمية كانت بسبب 
مكاهنا الذي يرصد أرحيا، املساحة بالدومن 1004، وهي مقامة على أراضي قرية النيب 
موسى، وتاريخ اإلنشاء 1978، أما عدد السكان فقد وصل إىل 1952 نسمة، 

وهم من العلمانيني.

الصلصل األمحر،  أو  نبيذ اخلمر،  باآلرامية  العريب  املعىن  املستوطنة محرا:  18. اسم 
وقد مسيت نسبة لتلة محراء، أو ألجل زراعة العنب وصناعة اليايني )نوع من اخلمور(.
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محافظة الخليل

اليت وردت يف  التسمية  األربعة، وهي  قرية  العريب  املعىن  أربع:  1. مستوطنة كريات 
التوراة للمكان، املساحة بالدومن 4940، وعدد املستوطنني 6520، وهي مستوطنة 

سكنية وصناعية، أقيمت يف العام 1968.

2. مستوطنة احلي اليهودي: وهذا االسم أطلق على احلي ألن اليهود سكنوا املكان 
زمن نزول التوراة، إال يف فرتات بسيطة مثل ثورة الرباق اليت قتل فيها كل احلي باستثناء 
عائلة واحدة، كما يذكر الصهاينة، وهذا احلي هو الوحيد الذي ذكر باالسم يف اتفاق 
املستوطنني فيصل إىل 50  أما عدد  بالدومن 2800،  املساحة  السلطة.  اخلليل مع 

عائلة، وهذا احلي مت إنشاؤه يف العام 1968.

3. مستوطنة الدبويا: يوجد فيها 25 عائلة، وهي مستوطنة ناحل )عسكرية(، أقيمت 
يف العام 1979. 

4. مستوطنة مدرسة أسامة: وهي مستوطنة )عسكرية( ناحل، ومسيت نسبة السم 
مدرسة فلسطينية، أقيمت يف العام 1983.

5. مستوطنة تل الرميدة: املعىن العريب قمة رميدة، وهي ترمز للقوة اليهودية بسبب 
الصهاينة، عدد  يذكر  القدمية كما  اخلليل  داود، وهي  امللك  مملكة  أهنا مهد حكم 

املستوطنني فيها 10 أفراد، وهي مستوطنة عسكرية أقيمت يف العام 1984.

6. مستوطنة هار منوح: املعىن العريب جبل الراحة، وامسها مأخوذ من طبيعة مكاهنا، 
لكنها حتولت يف اتفاق أوسلو إىل معسكر لقيادة لواء يهودا )يف قاطع اخلليل( وإىل مركز 

للتنسيق D.C.O. يوجد فيها عشرات املستوطنني، وقد أقيمت يف العام 1982. 

7. مستوطنة حاجاي: وهذه التسمية جممعة من احلرف األوىل من أمساء قتلى عملية 
الدبويا سنة 1980 يف بيت هداسا، وهم حنان قروطهمر، جرشون قالين، يعقوب 
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ليكون  حتول  لذلك  قتلى،  أمساء  ختلِّد  ال  احلكومية  األمساء  جلنة  لكن  تسيمرين، 
أقيمت  دينية  املستوطنة  وهذه  عائلة،   100 فيها  يوجد  النيب حجاي.  اسم  على 

يف العام 1984.

8. مستوطنة رامات مامرية: ومعناها هضبة مامرية. املساحة بالدومن 3700، ونوع 
املستوطنة زراعية، وتاريخ إقامتها 1979.

9. مستوطنة زيف: املعىن العريب احتيال – غش، يوجد فيها 17عائلة من املستوطنني، 
وهي زراعية أقيمت بتاريخ 1979.

10. مستوطنة بين حيفر: املعىن العريب )بين حرب( الصديق، السحر. اسم املستوطنة 
منح هلا ألهنا تطل على وادي )حرب(. املوقع بين نعيم ومساحتها 7482 دومنًا، وفيها 

42 عائلة، واملستوطنة زراعية أقيمت يف العام 1982.

11. مستوطنة متساد إسفر: املعىن العريب قلعة صغرية، واالسم الرمسي هلا هو »اسفار«، 
يونتان هوفسي ومشعون هتسريس  فيها  بئر اسفار واليت عسكر  ومصدر االسم من 
ويوحنان هجدي أخ يهودا املكايب قبل جتدد التمرد اليهودي على السلوقيني، والذي 
حدد يف خربة زفرون املذكورة يف التوراة. املوقع الشيوخ، ويوجد فيها 55 عائلة، وهي 

مستوطنة زراعية أقيمت يف العام 1983.

التسمية تيمًنا بأخ  العريب قلعة مشعون، وهذه  12. مستوطنة متساد مشعون: املعىن 
يهودا املكايب الذي عسكر بالقرب من البئر قبل التمرد على السلوقيني، ويوجد فيها 

300 مستوطن، وتاريخ إقامتها 1993.

13. مستوطنة تيلم: املعىن العريب أخدود، وهي تسمية نسبة لقرية كبرية عتيقة يف بيت 
جربين. املوقع ترقوميا. املساحة بالدومن 934، وعدد املستوطنني 20 عائلة، وهذه 

املستوطنة زراعية أقيمت يف العام1981.
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14. مستوطنة أدورمي: املعىن العريب أقوياء، مبجلني، وامسها نسبة السم دورا البلدة 
الفلسطينية، وهي مستوطنة ناحل، أقيمت يف العام 1984.

15. مستوطنة أدورا: املعىن العريب تبجيل، وعظم السمك، وقوة، أطلق عليها مؤقًتا 
متسفي اميتساه على اسم مدينة ادورا القدمية واليت يعود أصل تسميتها من املدينة 
نسبة  احلايل  التوراتية، وامسها  الروايات  يهودا حبسب  أدورمي وهي من مملكة  القدمية 
السم البلدة الفلسطينية دورا، ويوجد فيها 77 عائلة، وهي مستوطنة زراعية أقيمت 

يف العام 1982.

أمساها  وقد  الضوء،  نقطة  متألق،  ملعان،  العريب  املعىن  نيجوهوت:  مستوطنة   .16
الشاعر يتسحاق شيلو على اعتبار أهنا نقطة ضوء يف أعايل جبال اخلليل، وهي تطل 
دينية  مستوطنة  وهي  بالدومن 100،  ومساحتها  اجلنويب،  الفلسطيين  الساحل  على 

أقيمت بتاريخ 1982.

املراقبة واالطالع،  التسمية من  العريب راقب، أصل  املعىن  17. مستوطنة شيكف: 
وهي مستوطنة زراعية أقيمت بتاريخ 1980.

18. مستوطنة تسوريت: املعىن العريب نبات السيدوم، أصل التسمية على اسم النبات 
املنتشر يف املنطقة، وهي مستوطنة مدنية أقيمت يف العام 1982.

19. مستوطنة تصوريف: وامسها نسبة السم بلدة صوريف الفلسطينية قضاء اخلليل، 
ويوجد فيها 86 عائلة، وهي مستوطنة مدنية أقيمت يف العام 1989.

20. مستوطنة حنوشاه: املعىن العريب تصميم، مصدر االسم من التوراة حيث ذكرت 
»ُأعلم يدي للحرب، وضربة ذراعي قوية مصممة«، أقيمت يف عام 1980.

21. مستوطنة متسبيه الفيس: املعىن العريب تلة الفيس، وهذا االسم جمرد اسم عربي 
مل يتوفر حوله املزيد من التفاصيل. 
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22. مستوطنة كرمي تسور: املعىن العريب كروم مسور، وأصل التسمية نسبة لكروم العنب 
اليت حتيط هبا، وعلى اسم تل بيت تسور املوجودة يف املكان، واليت كانت يف مملكة يهودا، 

كما تذكر الروايات التوراتية. يوجد فيها 45 عائلة وقد أقيمت يف العام 1984.

على  التسمية  وأصل  الشجرية،  القرية  العريب  املعىن  عتصيون:  مستوطنة كفار   .23
اسم مشوؤل تسفي هولتسمان رئيس شركة اجلبل واليت نشطت يف سنوات الثالثينيات 
إلقامة جتمع استيطاين يف املنطقة، وتبلغ املساحة بالدومن 6800، وعدد املستوطنني 

6200 مستوطن، وهي مستوطنة زراعية، أقيمت يف العام 1967.

24. مستوطنة جمدال عوز: املعىن العريب برج احلصني، وقد أخذ هذا االسم من كتاب 
احلصافة وهو جزء من التناخ، وهو يعلِّم القارئ التصرف بالطريقة السليمة، وتبلغ املساحة 
بالدومن 5000، وعدد املستوطنني 45 عائلة، وهي مستوطنة زراعية، أقيمت يف العام 1977.

25. مستوطنة عتنائيل: أصل التسمية على اسم القاضي اليهودي عتنائيل ابن كنز، 
وتبلغ املساحة بالدومن 1233، وعدد املستوطنني 50 عائلة، وهي مستوطنة زراعية 

أقيمت بتاريخ 1983/7/25.

26. مستوطنة شيمعة: املعىن العريب مساع، انتباه، أصل التسمية تيمًنا بسيدنا داود، 
وعدد املستوطنني 40 عائلة، وهي مستوطنة ناحل وأقيمت عام 1989.

والشعري،  احلنطة  بستان، حبوب  مثمر،  العريب حقل  املعىن  27. مستوطنة كرميل: 
املساحة  وتبلغ  املنطقة،  من  القريبة  التوراتية  الكرمل  بلدة  اسم  على  التسمية  وأصل 

بالدومن 4000، وعدد املستوطنني 56 عائلة، وتاريخ إقامتها 1981/1/22.

القرية  اسم  على  وقد مسيت  مأوى،  العريب مسكن،  املعىن  ماعون:  28. مستوطنة 
التوراتية معون، واليت يغلب الظن على أهنا يف تل خربة معون يهودا غرب املستوطنة، 
وتبلغ املساحة بالدومن 4000، وعدد املستوطنني 42 عائلة، ونوع املستوطنة زراعية 

أقيمت بتاريخ 1981/5/31.
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29. مستوطنة سوسيا: املعىن العريب خيلي، والتسمية نسبة السم القرية العربية يف 
املنطقة سوسيا، شرق يطا، واالسم ممتد السم القرية القدمية املوجودة يف املكان، وتبلغ 
املساحة بالدومن 1800، ويسكنها 80 عائلة، وهي مستوطنة دينية، أقيمت بتاريخ 

.1983/1/11
30. مستوطنة زوهر: املعىن العريب تألق، ملع )وهي مستوطنة يف النقب الغريب وليس يف 
الضفة الغربية حسبما تذكر املصادر العربية(، ومثة تفسريات كثرية ألصل التسمية، لكن 
األقرب منها، هو أهنا زراعية يف النقب الغريب وهي متميزة عن غريها، واملوقع قرب بلدة 
الظاهرية، وتبلغ املساحة بالدومن 10000، وهي مستوطنة ناحل أقيمت يف العام 1977. 
أصل  األخضر(،  اخلط  )شرق وغرب  العريب سعفة  املعىن  مستوطنة سنسانة:   .31
يهودا،  سبط  سيطرة  حتت  التوراة كانت  يف  ذكرت  قدمية  بلدة  اسم  على  التسمية 
وموقعها جبانب بلدة الظاهرية، وعدد املستوطنني فيها 30 مستوطًنا، وهي مستوطنة 

زراعية أقيمت يف العام 1997.

محافظة القدس

1. مستوطنة التلة الفرنسية )جفعات شابريا(: االسم بالعربية هو التلة الفرنسية، وقد أقيمت 
بتاريخ 1969 على أراضي قرية لفتا العربية املدمرة، وتبلغ مساحة املستوطنة 1500 دومن.

2. مستوطنة اجلامعة العربية: أقامتها الوكالة اليهودية ضمن منطقة اجلامعة العربية، 
أراضيها  على  املستوطنة  أقيمت  اليت  الفلسطينية  والقرى  التأسيس 1969،  وتاريخ 

هي: قرية لفتا وجبل سكوبس، وتبلغ مساحة املستوطنة 740 دومنًا.

التاسع عشر، وقد مُسّي  القرن  اليهودي: وهو اسم للحيِّ منذ  3.  مستوطنة احلي 
بذلك نظرًا لطبيعة سكانه، على غرار احلي األرمين واإلسالمي، وتأسست املستوطنة 

سنة 1967، وتبلغ مساحتها 116 دومنًا.
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وتاريخ  السرور،  على  يبعث  الذي  النور  العريب  املعىن  سيمح:  أور  مستوطنة    .4
تأسيسها 1990.

5.  مستوطنة عوفارمي: املعىن العريب يعربون أو ميرون. تاريخ التأسيس 1990، وتبلغ 
مساحة املستوطنة 1380 دومنًا. 

6. مستوطنة رمات هنتسيف: املعىن العريب تلة احملافظ، وهي مقامة على أراضي جبل 
الكرب وصور باهر، وتبلغ مساحة املستوطنة 5000 دومن.

7. مستوطنة إيلي ديفيد )نوكدمي(: املعىن العريب التنقيط، والتسمية على اسم مهنة النيب 
عاموس الذي كان يعمل يف تشكيل الكالم وتنقيطها. تاريخ التأسيس 1982 وتقع 
املستوطنة على طريق القدس – اخلليل، أما مساحة املستوطنة فتصل إىل 792 دومنًا.

8. مستوطنة بسجات زئيف: املعىن العريب قمة الذئب، أو مرتفع زئيف، وأصل التسمية 
فكرة  وتعود  الصهيونية،  احلركة  أبرز مؤسسي  أحد  زئيف جابوتينسكي،  نسبة السم 
تسميتها إىل الربط بني أحياء التلة الفرنسية والنيب يعقوب االستيطانيني يف القدس احملتلة، 
وتعترب أحد أكرب األحياء االستيطانية اإلسرائيلية يف القدس، ويبلغ عدد ساكنيها 41799 
مستوطًنا، وتاريخ التأسيس يف العام 1982، وأما القرى الفلسطينية اليت أقيمت املستوطنة 

على أراضيها فهي بيت حنينا وشعفاط وحزما، وتبلغ مساحة املستوطنة 3800 دومن.

9.  مستوطنة بسجات أومر: وهي مقامة على التلة الفرنسية.

10.  مستوطنة نكواع أومر: نسبة لقرييت رافيده وتقوع العربيتني، وقد أقيمت املستوطنة 
على أراضي هاتني القريتني يف العام 1969، وتبلغ مساحة املستوطنة 6000 دومن.

11. تلبيوت الشرقية )تلبيوت مزراحي(: املعىن العريب القصر الشرقي، وأصل التسمية 
على اسم قصر هنتسيب. تأسست يف العام 1973 على أراضي صور باهر، وتبلغ 

مساحتها 1071 دومنًا.
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12. مستوطنة تسفون يروشالمي )النيب يعقوب اجلنوبية(: املعىن العريب النيب يعقوب، 
بنيت يف 1924 وكانت تسمى قرية عربية، ويف حرب 1948 ُدّمرت مث أعيد بناؤها 
ومسيت بالنيب يعقوب على اسم النيب. تأسست يف العام 1982 على أراضي القرى 

الفلسطينية عناتا وشعفاط وبيت حنينا، وتبلغ مساحتها 446 دومنًا.   

13. مستوطنة تلة الطائرة )جفعات مهتوس(: املعىن العريب تلة الطائرة، وأصل التسمية 
اليت سقطت يف املكان يف 6 يونيو 1967 من نوع فوجه جميسطر.  للطائرة  نسبة 

أقيمت عام 1991 على أراضي قرية بيت صفافا. 

املرتفعة  املنطقة  العريب  املعىن  جبعون(:  )متسبية  حداشاه  جبعون  مستوطنة    .14
اجلديدة، االسم األصلي »حدشاة« وهو اسم املكان الذي انتصر فيه يهودا املكايب يف 
معركة حدشاة، وهي واحدة من املعارك املهمة مع اليونانيني حبسب الروايات التوراتية 
املزعومة، وتاريخ التأسيس يف العام 1980 على أراضي قرى اجليب وبدو وبيت اجزا، 

وتبلغ مساحة املستوطنة 900 دومن.

15.  مستوطنة هارجيلو )روتس جيلو(: املعىن العريب جبل الفرحة، البهجة، ومسيت 
على اسم اجلبل اجملاور )جبل جيلو(، وتاريخ التأسيس يف العام 1981 على أراضي 

قرية اللنب الغربية.

16.  مستوطنة جبعات زئيف )جبعون(: املعىن العريب قمة الذئب، وأصل التسمية 
على اسم زئيف جابوتينسكي، وتاريخ التأسيس يف العام 1975 على أراضي قرى 

بدو واجليب وبيت اجزا، وتبلغ مساحة املستوطنة 1550 دومنًا. 

17. مستوطنة جفعات مهقتار: املعىن العريب تلة مهقتار، وتاريخ التأسيس يف العام 
وتبلغ  الشيخ جراح،  منطقة  الذخرية يف  تل  وأراضي  لفتا  قرية  أراضي  1973 على 

مساحة املستوطنة 3500 دومن.

18. مستوطنة جبعات هارادر )أ(: املعىن العريب تلة الردار، وهي نسبة إىل الرادار 
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للراديو والتلفزيون،  املوقع عبارة عن حمطة  إن  إذ  الناس بوجوده خطًأ،  اعتقد  الذي 
وتاريخ التأسيس يف العام 1985 على أراضي قرية قطنا.

ومصدر  ظلم،  حزن،  العريب  املعىن  يهودا(:  )متسبية  رامت كدرون  مستوطنة   .19
االسم من التناخ على اسم واد كدرون الذي خيرج من القدس وهو الذي ذكر يف عهد 
احلشمنائيم على اسم املدينة اليت كانت هناك، واالسم احتفظ باسم القرية املهجورة 
وتبلغ مساحة  العبيدية،  قرية  أراضي  العام 1984 على  التأسيس يف  وتاريخ  قطرة، 

املستوطنة 1000 دومن.

20. مستوطنة رومات هداسا: املعىن العريب تلة شجرة اآلس، والتسمية نسبة السم 
تنظيم  وقادت  الصهيونية  النسائية  املنظمة  أسست  اشرتاكية  ناشطة  تسالد  هنريستا 
الشباب املهاجر. تاريخ التأسيس يف العام 1991 على أرض عربية قرب مستشفى 

هداسا. 

21. مستوطنة رامات أشكول: املعىن العريب تلة ليفي أشكول، واالسم نسبة لرئيس 
الوزراء اإلسرائيلي األسبق ليفي أشكول. تأسست يف العام 1968 على أراضي قرييت 

لفتا وشعفاط، وتبلغ مساحة املستوطنة 397 دومنًا.

22. مستوطنة راموت )النيب صموئيل(: التسمية نسبة السم النيب صموئيل، وتاريخ 
التأسيس يف العام 1984 على أراضي قرييت بيت احلسا وبيت حنينا، وتبلغ مساحة 

املستوطنة 30000 دومن. 

23. مستوطنة ساهندريا مورحيفت: املعىن العريب جملس قوامه 71 من احلاخامني كان 
يقوم مبهمة احملكمة العليا واهليئة التشريعية، وأصل التسمية على اسم 70 شخصية من 
حكماء ساهندين، وحسب املزاعم الصهيونية فإن قبورهم موجودة يف مغارة القبور يف 
حديقة ساهندرين. تاريخ التأسيس يف العام 1973 على أراضي قرييت لفتا وشعفاط. 

24. مستوطنة عطاروت: املعىن العريب إكليل، تاج، والتسمية نسبة السم قرية عطاروت 
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القدمية اليت كانت تقع بني سبط بنيامني وسبط إفرامي، وتاريخ التأسيس يف العام 1970 
على أراضي قرى قلنديا وبيت حنينا والرام، وتبلغ مساحة املستوطنة 1500 دومن.

25. مستوطنة عنتوت )علمون(: املعىن العريب عنفوان، مصدر االسم علمون/علميت 
التوراتية اليت درج املستوطنون على حتديدها يف خربة علميت اجملاورة، وتاريخ التأسيس 

يف العام 1982 على أراضي قرى شعفاط وعناتا وركبة السور وارجوب اخلروب. 

نسبة  والتسمية  ظلم،  حزن،  العريب  املعىن  أدوميم(:  )نيئوت  مستوطنة كيدار   .26
رئيسًيا ومؤلف كتب يف  والذي كان حاخاًما  الياكيم كدار،  احلاخام مشوؤل  السم 
تفسري التوراة. تاريخ التأسيس يف العام 1985 على أراضي قرى السواحرة وأبو ديس 

والعبيدية والعيزرية، وتبلغ مساحة املستوطنة 2000 دومن.

وهذه  الرسل،  مدخل  املبشرين،  مقدمة  العريب  املعىن  مودعني:  مفو  مستوطنة   .27
التسمية نسبة السم مودعني القدمية، وقد تأسست يف العام 1983 على أراضي قرية 

يالو، وتبلغ مساحة املستوطنة 2800 دومن.

28. مستوطنة ميشور أدوميم: املعىن العريب مسار أدوميم. تأسست يف العام 1974 
على أراضي العيزرية وأبو ديس والعبيدية وسلوان والعيساوية، وتبلغ مساحة املستوطنة 

7000 دومن.

29. مستوطنة معاليه أدوميم )أ(: املعىن العريب اهلضبة احلمراء، وهذه التسمية نسبة 
إىل قرية أدوميم القدمية اليت ذكرهتا التوراة، وعلى اسم صحراء أدوميم. تاريخ التأسيس 
يف العام 1979 على أراضي العيزرية وأبو ديس وجبل الطور واخلان األمحر وسلوان 

وعناتا. 

30. مستوطنة معاليه أدوميم )ب(: املعىن العريب اهلضبة احلمراء، وأصل التسمية نسبة 
إىل قرية أدوميم القدمية، وعلى اسم صحراء أدوميم، وتاريخ التأسيس يف العام 1978 
على أراضي عناتا وحزما وأبو ديس والعيزرية، وتبلغ مساحة املستوطنة 15000 دومن.
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31. مستوطنة هنالت دفنا: املعىن العريب معلومات الغار، تاريخ التأسيس يف العام 
1972 على أراضي لفتا وحي الشيخ جراح، ومساحة املستوطنة 600 دومن.

32. مستوطنة نفي يعقوب: املعىن العريب النيب يعقوب، وقد بنيت يف العام 1924 
العام  يف  بناؤها  أعيد  مث  ُدمِّرت،   1948 حرب  ويف  عربية،  قرية  تسمى  وكانت 

1973ومسيت بالنيب يعقوب تيمًنا بالنيب، وتبلغ مساحة املستوطنة 17000 دومن.

33. مستوطنة هارادار )ب(: املعىن العريب تلة الردار، وهي نسبة إىل الرادار الذي 
اعتقد الناس بوجوده خطًأ، إذ إن املوقع عبارة عن حمطة للراديو والتلفزيون، وتاريخ 

التأسيس يف العام 1985 على أراضي قرية بيت سوريك.

35. مستوطنة قرية داود: املعىن العريب قرية سيدنا داود، وهذه التسمية ذكرت أكثر 
من مرة يف التوراة. تأسست يف العام 1995 على أراضي عربية قرب باب اخلليل.

36. مستوطنة هار حوما )االسم اآلخر أسوار مشوئل(: االسم العريب هو جبل أبو 
غنيم، وقد مسيت بأسوار مشوئل تكرميًا لنائب رئيس بلدية القدس اليهودي مشوئل مئري 
عن حزب املفدال 1996. تاريخ التأسيس يف العام 1997 على جبل أبو غنيم، 

وتبلغ مساحتها 170 دومنًا.

37. مستوطنة معلوت دفنا: املعىن العريب أعايل الغار، وهذه التسمية أطلقت عليها 
بسبب كثرة نبات الغار. تاريخ التأسيس يف العام 1973 على أراضي عربية صادرهتا 

قوات االحتالل عام 1968، ومساحة املستوطنة 389 دومنًا.

41. مستوطنة منتزه كندا: مقامة على أراضي قرى يالو وعمواس وبيت نوبا، وتبلغ 
مساحة املستوطنة 5000 دومن.

42. مستوطنة آدم: ُأطلقت عليها هذه التسمية نسبة للواء يكوتيال آدم الذي قتل 
يف حرب لبنان يف العام 1982، وقد تأسست يف العام 1984.
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محافظة بيت لحم

1. جزء من مستوطنة غوش عتصيون: معىن االسم جتمع الشجريات، ومساحة األرض 
املصادرة 409 دومنات، من أراضي قرية حنالني، واملستوطنة زراعية، أقامتها جمموعة 
من يهود اليمن يف بداية القرن العشرين، وهي مكونة من أربع مستوطنات بني القدس 

واخلليل، وهذا اجلزء تأسس يف العام 2011، ويسكنها 910 نسمة من املتدينني.

التسمية نسبة السم  2. مستوطنة روش تسورمي: معىن االسم راس خمدوش، وهذه 
روش  القدمي  باالسم  ر  يذكِّ الذي  اجلديد  واالسم  تسورمي،  عني  تدعى  قدمية  مدينة 
تسورمي جاء يف كالم بلعام بن نون، وهي شخصية ساحر ذكرت يف التوراة، حيث 
حاول إنزال اللعنة على اليهود يف صحراء سيناء، وتبلغ مساحة املستوطنة 620 دومنًا، 
من أراضي قرية حنالني، وهي كيبوتس زراعي، أقيمت على أنقاض موقع استيطاين 
)عني تسورمي( ُدمر يف العام 1948، ويقع إىل الغرب منها مستوطنة رافادمي، وُدجمت 
املستوطنتان يف مستوطنة واحدة. تاريخ اإلنشاء يف العام 1969، وبلغ عدد السكان 

730 نسمة من املتدينني.

وأصل  الشجر(،  من  )نوع  العودة أللون  االسم  معىن  ألون شيفوت:  مستوطنة   .3
التسمية اسم يرمز للعودة للجوش عتصيون التارخيي والذي يشري إىل شجرة ألون )نوع 
أراضي  من  دومنات  مساحتها 610  وتبلغ  التجمع،  قلب  املنفردة يف  الشجر(  من 
فيها  أقام  عام 1971، حيث  بناؤها  وأعيد  عام 1948  دمرت  وقد  حنالني،  قرية 

املستوطنون أكادميية عليا للتلمود، وبلغ عدد السكان 3284 من املتدينني.

السم  نسبة  التسمية  وهذه  شالوم،  تلة  االسم  معىن  شاليم:  متسبيه  مستوطنة   .4
الدكتور نتان شالوم الباحث يف صحراء يهودا، وهذا االسم اختري وفق نصيحة اجلنرال 
أراضي عرب  من  دومنًا  املستوطنة 444  تبلغ مساحة  تلميد شالوم،  زئيفي  رحبعام 
التعامرة يف غور األردن بالقرب من البحر امليت، وهي مستوطنة زراعية سياحية. تاريخ 
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اإلنشاء يف العام 1977، وعدد السكان 223 نسمة من املتدينني.

5. مستوطنة أليعازر: معىن االسم عون اهلل، وهذه التسمية ُأطلقت نسبة لـ أليعازار 
هحوراين أخ يهودا املكايب والذي قتل يف معركة بيت زخاريا اليت وقعت يف املكان، 
قرية  أراضي  من  دومنًا   420 مساحتها  وتبلغ  الصهيونية،  الروايات  حبسب  وذلك 
اخلضر، وهي مستوطنة زراعية تعاونية دينية، تأسست يف العام 1975، ويبلغ عدد 

سكاهنا 2081 نسمة من املتدينني.

6. مستوطنة هار جيلو: معىن االسم جبل جيل، وهذه التسمية نسبة السم اجلبل 
اجملاور، ومساحتها 351 دومنًا من أراضي مدينة بيت جاال، وكانت يف فرتة االنتداب 
عام 1976، ويف  معسكر  فيها  أقيم  مث  األدىن،  الشرق  إلذاعة  إرسال  تضم حمطة 
1978 حتولت إىل مستوطنة، حيث توسعت على حساب أراضي بيت جاال واألديرة 

املسيحية، وفيها مدرسة زراعية، ويبلغ عدد سكاهنا 630 نسمة من العلمانيني.

7. مستوطنة مزبيه شليم: تبلغ مساحتها 307 دومنات من منطقة التعامرة يف غور 
األردن، وهي زراعية أقيمت بتاريخ 1977 وعدد سكاهنا 164 نسمة من العلمانيني.

القدمية  القرية  هو  االسم  ومصدر  مغروز،  بوق،  االسم  معىن  تقواع:  مستوطنة   .8
وتقع جنوب غرب  الفلسطينية،  تقوع  لقرية  ونسبة  تقوع،  باسم  التوراة  املذكورة يف 
التعامرة شرقي  عرب  أراضي  من  دومنًا   1067 مساحتها  وتبلغ  هريوديون،  جبل 
قرية احلجاحجة، وجنوب حرملة، وهي صناعية وزراعية، حيث استغل املستوطنون 
مساحات شاسعة لزراعة الورود واخلضروات وألغراض الرعي، وقد أضافت سلطات 
االحتالل هلا حًيا جديًدا على بعد 800 مرت، يقع على جبل خريطون من اجلهة الغربية 
فوق منطقة أثرية وسياحية خالبة، مقابل املستوطنة اجلديدة )نكودمي(، وقد أقيمت يف 

عام 1977، ويبلغ عدد سكاهنا 2157 نسمة. 

اللجنة  قررت  البيارات، وقد  االسم جبل  )بيتار عليت(: معىن  9. مستوطنة هدار 



31

المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية .. أصل التسمية ودالالهتا

الرمسية لألمساء أن تطلق عليها اسم مستوطنة كفرية على اسم تل أثري موجود على 
بعد نصف كيلومرت إىل الغرب، إال أن السكان اختاروا هلا امسها احلايل على أساس 
أنه عربي اللحن، وتبلغ مساحتها بالدومن 372 من أراضي قرية وادي فوكني املصادرة 
عام 1980، وقد أقيمت بتاريخ 1982، وعدد سكاهنا 74 نسمة من املتعصبني 

واملتشددين.

12. مستوطنة إفرات: معىن االسم شريف، أصيل، وأصل التسمية على اسم زوجة 
)إفرات( كلب بن حتسرون رام حور وواحد من املخربين الذين بعثهم سيدنا موسى 
إىل أرض كنعان كما جاء يف التوراة، ومساحتها 1700 دومن من أراضي قرييت أرطاس 
واخلضر، وقد حولتها سلطات االحتالل إىل مستوطنة دائمة عام 1983، ومن مث إىل 
مدينة استيطانية، وتأسست يف العام 1979، فيما وصل عدد سكاهنا إىل 9239 

نسمة من املتدينني.

13. مستوطنة نيفي دانيال: معىن االسم نيب دنيال، وهو مصطلح عربي السم خربة 
الشيخ باسم النيب دنيال املوجود على بعد 1 كم من املكان، وتبلغ مساحتها 460 
عام  يف  وحنالني،  اخلضر  قرييت  أراضي  على  االحتالل  سلطات  أقامتها  وقد  دومنًا، 

1982، وبلغ عدد سكاهنا 2107 نسمة من املتدينني.

15. مستوطنة جفعوت )ناحل(: تبلغ مساحتها 90 دومنًا، وقد أقيمت على أراضي 
قرية حنالني ومراح الغزالن، وترتبط مع مستوطنة بيتار بشارع غرب حنالني. تأسست 

يف العام 1984 وعدد سكاهنا 66 نسمة من املتشددين.

16. مستوطنة بيتار: معىن االسم حنت، حفر، احلصن، وأصل التسمية تيمًنا باملدينة 
القدمية بيتار اليت كانت احلصن األخري ملقاتلي باركوخبا، وقد بلغت مساحتها 3200 
ووادي  وحوسان،  حنالني،  قرى  أراضي  على  االحتالل  سلطات  أقامتها  وقد  دومن، 
فوكني، وختطط سلطات االحتالل جلعلها مدينة استيطانية جنوب غرب مدينة بيت 
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حلم. تأسست يف العام 1989، وعدد السكان 39636 نسمة من النوع متدينني.

من كتاب  مأخوذ  واالسم  خيال،  االسم  معىن  دارجوت:  مشوكي  مستوطنة   .17
مشلي من كتاب احلصافة يف التوراة، وقد أقيمت على مساحة 51 دومنًا شرق بيت 

حلم. تاريخ اإلنشاء 1991، وعدد السكان 87 نسمة من املتدينني.

18. مستوطنة بيت عني )تسوريف(: معىن االسم بيت العني، أصل التسمية على 
اسم كنيس إسرائيل الذي قيل عنه )قرة عني له(، مساحتها 390 دومنًا، وقد أقامتها 
العام  يف  تأسست  جبعة.  أراضي  من  حبيلة  قرية  أنقاض  على  االحتالل  سلطات 

1989، وعدد السكان 1034 نسمة من النوع املتدينني.

19. مستوطنة أفينات: معىن االسم حصى، وأصل التسمية رمزي تعليمي على وزن 
العام  أمساء توراتية، وتبلغ مساحتها 26 دومنًا مشال شرق بيت حلم، وتأسست يف 

1983، وعدد السكان 119 نسمة من املتدينني.

محافظة رام اهلل

1. مستوطنة شلتا: تاريخ التأسيس يف العام 1977 على أراضي قرية شلتا، وتبلغ 
مساحة املستوطنة 300 دومن.

2. مستوطنة متتياهو: جاءت التسمية نسبة السم القائد العسكري الذي قاد ثورة 
احلشمونائم ضد السلوقيني. تاريخ التأسيس يف العام 1981 على أراضي قرييت نعلني 

ودير قديس، وتبلغ مساحة املستوطنة 700 دومن.

3. مستوطنة هشموننئيم: واالسم غري الرمسي هو جين موديعني، لكن يف سنة 1980 
منحتها اللجنة الرمسية لألمساء اسم حشمونائيم وذلك نسبة للثورة اليت قام هبا احلشمونائيم 

ضد السلوقيني. تاريخ التأسيس يف العام 1985 على أراضي قرييت املدية ونعلني. 
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4. مستوطنة كريات سيفر )عوفاديا(: معىن االسم قرية املنطقة احلدودية، والتسمية 
جاءت من كتاب األشياء وهو جزء من التوراة ومت فرضه من اللجنة الرمسية لألمساء، 
لكن االسم الذي يتداوله السكان هو نيب تسور. تاريخ التأسيس يف العام 1991 على 
أراضي خربثا بين حارث، ودير قديس، وبلعني، وتبلغ مساحة املستوطنة 983 دومنًا.

5. مستوطنة نيلي: معىن االسم األحرف األوىل لعبارة »انتصار إسرائيل ال يكذب«، 
فرتة  فلسطني يف  اليت عملت يف  االستخباراتية  املنظمة  نسبة السم  التسمية  وأصل 
قبل  من  الربيطانيني  ملساعدة   1915 عام  أسست  واملنظمة  األوىل،  لعاملية  احلرب 
اليهود. تاريخ التأسيس يف العام 1981 على أراضي قرية دير قديس، وتبلغ مساحة 

املستوطنة 325 دومنًا.

على  العام 1989  يف  التأسيس  تاريخ  ميرون.  االسم  معىن  عوفارمي:  مستوطنة   .6
أراضي عابود، رنتيس، اللنب الغربية، وتبلغ مساحة املستوطنة 1380 دومنًا.

7. مستوطنة جيفعات هريوشيد )اخلط األخضر(: ال يوجد بيانات حوهلا.

8. مستوطنة موفو حورون: معىن االسم باهت اللون، والتسمية نسبة السم طريق 
تارخيية تؤدي ملستوطنة بيت حورون الواقعة إىل الشرق من املستوطنة. تاريخ التأسيس 
املستوطنة  وتبلغ مساحة  الفلسطينية،  نوبا  بيت  قرية  أنقاض  العام 1969 على  يف 

792 دومنًا.

9. مستوطنة مكابني أ، ب: معىن االسم املكابيون زمن السلوقيني، تاريخ التأسيس 
يف العام 1982 على أراضي قرية بيت سريا، باإلضافة إىل أراضي قرية بري إمعني اليت 

ُدمِّرت عام 1948، وتبلغ مساحة املستوطنة 1480 دومنًا.

10. مستوطنة كفار روث: معىن االسم قرية روث. تاريخ التأسيس يف العام 1980 
على أراضي قرية شلتا يف املنطقة احلرام الفاصلة بني الضفة الغربية و »إسرائيل« عام 

1948، وتبلغ مساحة املستوطنة 375 دومنًا.
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العام 1982 على  التأسيس يف  11. مستوطنة منورة: معىن االسم قنديل، وتاريخ 
أراضي قرية شلتا، وتبلغ مساحة املستوطنة 716 دومنًا.

12. مستوطنة معايل خمماس: معىن االسم التلة املخفية، وهذه التسمية نسبة السم 
وتاريخ  التوراة،  تقول  ما  حبسب  بنيامني  مملكة  يف  تقع  واليت كانت  خمماس  بلدة 

التأسيس يف العام 1981 على أراضي بلدة دير دبوان.   

13. مستوطنة عوفرا: معىن االسم معدن، خامات املعادن، وهي نسبة السم عوفرا 
القدمية اليت كانت واقعة حتت سيطرة قبيلة بنيامني كما تقول التوراة، وتاريخ التأسيس يف 
العام 1975 على أراضي قرييت سلواد وعني يربود، وتبلغ مساحة املستوطنة 800 دومن.

14. مستوطنة دوليف: معىن االسم شجرة الدولب، والتسمية نسبة السم واد دولب 
الذي يقع يف حممية دولب اجملاورة. تاريخ التأسيس يف العام 1983 على أراضي قرية 

عني قينيا. 

15. مستوطنة رميونيم: معىن االسم الرمان، والتسمية نسبة ملوقع كنعاين قدمي كان 
حتت سيطرة قبيلة بنيامني، وهو حيمل اسم صخر الرمان، ونسبة أيًضا السم القرية 
الفلسطينية اجملاورة »رمون«. تاريخ التأسيس يف العام 1980 على أراضي قرية الطيبة.

16. مستوطنة بيت أرييه: معىن االسم بيت األسد، وهذه التسمية نسبة الريه بن 
العيزر والذي كان مقاتاًل يف عصابة اتسل اإلرهابية الصهيونية، ومن أعضاء حركة 

حريوت. تاريخ التأسيس يف العام 1981 على أراضي قرية اللنب الغربية.

عن  عبارة  التسمية  وهذه  متسامي،  متصاعد،  االسم  معىن  نعاليه:  مستوطنة   .17
العام  يف  التأسيس  تاريخ  الوالدين«.  قبل  يهاجر  من مجلة »شباب  األوىل  احلروف 
1982 على أراضي قرييت خربثا بين حارث، ودير عمار، وتبلغ مساحة املستوطنة 

1280 دومنًا.
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االسم  ومصدر  بنيامني،  تلة  االسم  معىن  آدم:  بنيامني(  )جفعات  مستوطنة   .18
رت جبع كثريًا يف التوراة، وما زالت قرية جبع العربية قائمة يف اجلوار،  تورايت، حيث ُذكِّ
أما امسها آدم فهو نسبة لنائب رئيس األركان الذي قتل يف حرب لبنان 1982. تاريخ 

التأسيس يف العام 1983 على أراضي قرية جبع.

19. مستوطنة هار أدار: تاريخ التأسيس يف العام 1985 على أراضي قرييت بيت 
سوريك وبدو.

20. مستوطنة ميغرون: معىن االسم حتدي، قصر يف حرش صغري، وهذه التسمية 
نسبة السم مدينة جمرون القدمية اليت ُذِكرت كثريًا يف التوراة. 

21. مستوطنة حلميش )نفي تسور(: معىن االسم صوان، أصل التسمية من كتاب 
لكن  لألمساء،  الرمسية  اللجنة  ُفرض من  االسم  التوراة، وهذا  األشياء وهو جزء من 
االسم الذي يتداوله املستوطنون هو نيب تسور أو كريات سفار. تاريخ التأسيس يف 

العام 1977 على أراضي قرية دير نظام.

22. مستوطنة جفعون: معىن االسم تلة صغرية، وهذه التسمية نسبة السم معركة بني 
يهودا املكايب والقائد اليوناين أثناء التمرد اليهودي كما تقول التوراة. تاريخ التأسيس 

يف العام 1978 على أراضي قرية اجليب.

نسبة السم  بذلك  وقد مسيت  الرب،  وادي  االسم  معىن  ناحلئيل:  23. مستوطنة 
احلاخام الدكتور يتسحاق فروبار الذي كتب كتاب ناحلئيل. تاريخ التأسيس يف العام 

1984 على أراضي قرية بيتللو.

نسبة  التسمية  الفجر، وهذه  االسم جنمة  معىن  هاشاخر:  24. مستوطنة كوخاف 
السم اجلبل القريب الذي يشاهد منه غور األردن والبحر امليت. تاريخ التأسيس يف 

العام 1975 على أراضي قرييت كفر مالك ودير جرير. 
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25. مستوطنة حدشاه ب: معىن االسم بالعربية اجلديدة، وتاريخ التأسيس يف العام 
1991 على أراضي قرية بدو.

27. مستوطنة عطريت: معىن االسم تاج، إكليل، يف البداية مسيت نفي تسوف مث 
مسيت على اسم عطريت القدمية يف جبل إفرامي وبالقرب من قرية عطارة الفلسطينية. 
تاريخ التأسيس يف العام 1981 على أراضي قرييت أم صفا وعجول، وتبلغ مساحة 

املستوطنة 400 دومن.

28. مستوطنة طلمون أ، ب، ج: تاريخ التأسيس يف العام 1989، وهي مقامة على 
أراضي قرية اجلانية، وقرية املزرعة القبلية.

29. مستوطنة بيت إيل: معىن االسم بيت الرب، وهي حتمل هذا االسم نسبة السم 
البلدة القدمية اليت ُذِكرت يف التوراة. تاريخ التأسيس يف العام 1977 على أراضي قرى 

بيتني، ودورا القرع، ومدينة البرية، وتبلغ مساحة املستوطنة 2400 دومن.

30. مستوطنة بيت إيل ب: معىن االسم بيت الرب، وهي حتمل هذا االسم نسبة 
العام 1979 وتقع  التأسيس يف  تاريخ  التوراة.  اليت ُذكرت يف  القدمية  البلدة  السم 

جبانب مستوطنة بيت إيل وإىل الشمال منها.

31. مستوطنة حدشاه: معىن االسم اجلديدة. تاريخ التأسيس يف العام 1980 على 
أراضي قرية بيت إجزا.

32. مستوطنة ياد يائري: معىن االسم جنب يئري، يد يئري، وهي حتمل هذا االسم تكرميًا 
ليئري حييال مندسلون، وتاريخ التأسيس يف العام 1993 على أراضي مدينة رام اهلل.

33. مستوطنة بيت حورون: معىن االسم بيت الغضب، وحتمل هذا االسم نسبة 
املصري هوروس،  لإلله  الكنعاين  بيت حورون، وحورون هو االسم  القدمية  للمدينة 
وبيت حورون هو املعبد اخلاص به، وهذا االسم ُذكر يف التوراة يف كتاب مكاييم يف 
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رسائل يوسف بن متتياهو واملشناه والتلمود. تاريخ التأسيس يف العام 1977 على 
أراضي قرية بيتونيا، وتبلغ مساحة املستوطنة 1600 دومن.

34. مستوطنة بسجوت: معىن االسم قمم، مسيت على اسم الشارع الرئيسي بيت 
فجن، وكذلك على مكان املستوطنة يف قمة جبل الطويل. تاريخ التأسيس يف العام 

1981 على أراضي مدينة البرية، وتبلغ مساحة املستوطنة 210 دومنات.

وهذه  يعقوب،  جنمة  االسم  معىن  يعقوب(:  )بري  يعقوب  مستوطنة كوخاف   .35
اليهود  من كبار حاخامات  أبو حصرية وهو  يعقوب  احلاخام  نسبة السم  التسمية 
املغاربة، والذي كان يلقب )ابري يعقوب(، وقد تأسست يف العام 1948 على أراضي 

قرية كفر عقب، وتبلغ مساحة املستوطنة 1680 دومنًا.

36. مستوطنة حمين جيعون: معىن االسم معسكر جيعون. 

37. مستوطنة شاعر بنيامني: معىن االسم بوابة بنيامني. 

38. مستوطنة لبيد: ال يتوفر أي بيانات حوهلا ضمن املصادر العربية.

محافظة سلفيت

1. مستوطنة نوفيم: معىن االسم مناظر طبيعية. مصدر االسم نسبة للطبيعة اخلالبة 
اليت حتيط باملكان. تاريخ التأسيس يف العام 1986 على أراضي قرية جينصافوط، 

وتبلغ مساحة املستوطنة 324 دومنًا.

3. مستوطنة كفار تفوح: معىن االسم قرية التفاح. مصدر االسم نسبة للمدينة القدمية 
تفوح، واليت ورد ذكرها يف التوراة. تاريخ التأسيس يف العام 1978 على أراضي بلدة 

ياسوف، وتبلغ مساحة املستوطنة 413 دومنًا.
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أرئيل: معىن االسم بطل، شجاع، وهو أحد امساء )القدس(، وأصل  4. مستوطنة 
التسمية رديف ليوارشليم »القدس«، وقد ُذكرت يف التوراة، وهي اسم عربي مذكر 
ومؤنث، ويف أصل الكلمات أسد اهلل. تاريخ التأسيس يف العام 1978 على أراضي 

قرى مردة وياسوف واسكاكا وكفل حارس، وتبلغ مساحة املستوطنة 5000 دومن.

5. مستوطنة جاين أرئيل: معىن االسم حديقة أرئيل، أو تلة أرئيل، وجاءت التسمية 
ختليًدا هلرئيل عوز بن نون من مستوطنة جيلو الذي قتل يف العام 1998 أثناء احلراسة 
على إحدى املستوطنات. تاريخ التأسيس يف العام 1982 على أراضي قرية دير استيا 

وقرية قراوة بين حسان، وتبلغ مساحة املستوطنة 420 دومنًا.

التسمية مأخوذة من سفر  6. مستوطنة رفافا: معىن االسم عدد ال حيصى، وهذه 
التكوين يف التوراة، وكذلك نسبة السم مدينة كانت حتت نفوذ سبط إفرامي. تاريخ 
وتبلغ مساحة  استيا،  ودير  قرييت: حارس،  أراضي  على  العام 1990  التأسيس يف 

املستوطنة 481 دومنًا.

7. مستوطنة الكانا: معىن االسم نبات لسان الثور، أو ذيل الثعلب، وهذه التسمية 
نسبة السم ابن يروحم زوج حنا وفنينا وأبو شوول الذي كان يف سبط فرامي كما تذكر 
التوراة، وكذلك أطلق االسم لقرب املكان من وادي الكانا. تاريخ التأسيس يف العام 

1978 على أراضي مسحة والزاوية، وتبلغ مساحة املستوطنة 815 دومنًا.

8. مستوطنة بركان )بيت آبا(: معىن االسم ورد بري، شوكة، وهذه التسمية مأخوذة من 
اسم قرية بركان التارخيية القدمية الواقعة شرق املستوطنة. تاريخ التأسيس يف العام 1981 
على أراضي قرى حارس وقراوة بين حسان وسرطة، وتبلغ مساحة املستوطنة 411 دومنًا.

9. مستوطنة الكانا ب: معىن االسم ورد بري، شوكة، وهذه التسمية مأخوذة من اسم 
قرية بركان التارخيية القدمية الواقعة شرق املستوطنة. تاريخ التأسيس يف العام 1981 

على أراضي قرى حارس وسرطة، وتبلغ مساحة املستوطنة 642 دومنًا.
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10. مستوطنة إيلي زهاف أو )بوعيزر(: معىن اسم زهاف: ذهب، وهذه التسمية 
نسبة السم زوجة مناحم بيجن عليزه بيجن. تاريخ التأسيس يف العام 1982 على 

أراضي كفر الديك، وأراضي دير بلوط، وتبلغ مساحة املستوطنة 264 دومنًا.

11. مستوطنة بدوئيل: معىن االسم مفتدى، أعتق، وهذه التسمية نسبة لكلمات 
تاريخ  الفرح«.  يف  صهيون  إىل  ويأتون  سيعود  الرب  »وفدى  التوراة  يف  وردت 
التأسيس يف العام 1984 على أراضي قرية كفر الديك، وتبلغ مساحة املستوطنة 

320 دومنًا.

التسمية  نبات شوكي امسه )خورفيش(، وهذه  12. مستوطنة بروكني: معىن االسم 
جاءت كتكرمي للحاخام بروخ شلوم هلفي اشالغ. تاريخ التأسيس يف العام 1999 

على أراضي قرييت كفر الديك وبروقني، وتبلغ مساحة املستوطنة 87 دومنًا.

13. مستوطنة إليعزر: معىن االسم العون من اهلل، وهي تسمية أطلقت تيمنا بأخ 
يهودا املكايب اليعزر هحوراين، والذي قتل يف معركة بيت زخاريا. تاريخ التأسيس يف 

العام 1985 على أراضي قرية كفر الديك.

البؤر االستيطانية في شمال الضفة الغربية

1.  حفات سكايل أو )جبعات فرات يوسف(: تتبع أللون موريه، معىن االسم مزرعة 
يوسف، ومسيت ختليًدا السم فرات يوسف الذي مات 2010. أقيمت عام 1998 
وتصنف بأهنا زراعية. فيها عدد من الكرفانات ويسكنها 22 مستوطًنا، وتبعد 4 كم 

من ألون موريه.

العام 1999، وعدد  أُنشئت يف  يعقوب،  االسم شجرة  يعقوب: معىن  2.  سنيه 
املستوطنني فيها 137 نسمة، وهي تتبع ملستوطنة ألون موريه.
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تتبع  وهي  مبان،  ثالثة  وفيها   ،2002 العام  يف  أُنشئت  داروم:  موريه  ألون    .3
ملستوطنة ألون موريه.  

العام 2002،  أقيمت يف  ألون موريه،  تابعة ملستوطنة  بؤرة  ألون موريه:  4.  مشال 
وفيها مبنيان. 

5.  جنوب ألون موريه: بؤرة تابعة ملستوطنة ألون موريه، وفيها مبىن واحد، وقد أقيمت 
يف العام 2002.

6.  جبعات أرنون أو )جبعات 777(: تقع شرق إيتمار يف منطقة نابلس، وسبب 
قتل يف  الذي  أرنون  اسم  على  أو  مرتًا،  البحر 777  ارتفاعها عن سطح  التسمية 
املنطقة. أُنشئت عام 1998، وتصنف بأهنا زراعية، ومستوطنوها خليط من العلمانيني 

واملتدينني، ويسكنها 61 مستوطًنا، وفيها 13 مبىن. 

7.  تل يانون أو هار جدعون: أي جبل جدعون، ومُسّيت على اسم مستوطن قتل 
يف املكان ودفن مع أبيه يف عوفرا. تأسست عام 1997، ومساحتها 13 دومنًا، وهي 
عبارة عن منتجع سياحي، وفيها مبنيان كل مبىن يتسع لـ 22 سريرًا، باإلضافة إىل 
مكان للمبيت األرضي وفيه إصطبالت ومضمار لسباق اخليل وألعاب وبرك سباحة، 
وتقع على تلة يانون يف منطقة نابلس، وعدد املستوطنني فيها 58 نسمة، وهي تتبع 

ملستوطنة إيتمار.

8.  تل 836: معىن االسم تلة مرتفعة عن سطح البحر 836 مرتًا. أُنشئت يف العام 
 .1998

9.  تل 782: التسمية نسبة إىل ارتفاع التلة عن سطح البحر مبقدار 782 مرتًا. 
أُنشئت يف العام 1999، وعدد املستوطنني فيها 135 نسمة، وهي تتبع ملستوطنة 

إيتمار.



41

المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية .. أصل التسمية ودالالهتا

10.  تل 851: التسمية نسبة إىل ارتفاع التلة عن سطح البحر مبقدار 851 مرتًا. 
تاريخ إنشاء البؤرة يف العام 1998، وعدد املستوطنني فيها 141 نسمة، وهي تتبع 

ملستوطنة إيتمار.

11.  هانكوده: تاريخ إنشائها يف العام 1996، وعدد املستوطنني فيها 185 نسمة، 
وهي تابعة ملستوطنة إيتمار.

العام 1998، وعدد املستوطنني فيها 80  إنشائها يف  تاريخ  12. جفعات أوالم: 
نسمة، وهي تتبع ملستوطنة إيتمار.

أقيمت يف  إيتمار، وفيها مبىن واحد، وقد  تابعة ملستوطنة  بؤرة  إيتمار:  13. مشال 
العام 2002. 

14. جنوب شرق إيتمار: بؤرة تابعة ملستوطنة إيتمار، وفيها 7 مبان، وقد أُنشئت 
يف العام 2002.

15.  شخونة هرحيفي: وتعين حارة هرحيفي، مصدر االسم آية يف كتاب يشعياهو 
من التوراة. أُنشئت عام 2007، وعدد سكاهنا 80 مستوطًنا يسكنون يف 30 مبىن، 

وتقع على بعد 4 كم من نابلس بالقرب من قرب يوسف.

16.  متسبيه يوسف: معىن االسم مطل أو مرقب يوسف، وذلك ألهنا تطل على 
قرب يوسف. أُنشئت عام 2002 كمكان للعبادة، وفيها كرفانان ومطهرة من النجاسة 
فيها 240 كوب ماء كشرط للتطهري. ترتفع 881 مرتًا عن سطح البحر وعلى قمة 

جبل جرزمي يف نابلس، وامسها لدى الفلسطينيني تلة الراس، وتتبع ملستوطنة براخا.

زراعية،  وهي   2003 عام  أُنشئت  مقاطعة.  ملك  االسم  ومعىن  هنحله:    .17
ويسكنها 3 عائالت. 

18.  برخاه أ: معىن االسم بركة، أو مبارك، وهي تسمية تشري إىل مباركة جبل جرزمي 
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19.  حسب الروايات التوراتية. أنشئت يف العام 1998، وعدد املستوطنني فيها 26 
نسمة، وهي تتبع ملستوطنة براخا.

20.  جنوب براخا/ عني هورمون: بؤرة تابعة ملستوطنة براخا، وفيها 3 مبان، وقد 
أقيمت يف العام 2002.  

21.  تل 778: أُنشئت يف العام 2002، وفيها مبنيان، وهي تتبع ملستوطنة براخا، 
وامسها يشري إىل ارتفاعها عن سطح البحر مبقدار 778 مرتًا.

اللهب.  مرتفع  أو  النار،  لسان  مرتفع  االسم  معىن  شلهبت:  جبعات    .22
يف  قتال  اللذين  ليبمان،  وشلومي  نون  بن  هرئيل  األمن  حلارسي  ختليًدا  أقيمت 
التلة احملاذية على أيدي الفدائيني عام 1997، وعدد سكاهنا 5 عائالت، وهي 

ليتسهار.  تتبع 

23.  شلهيبت: معىن االسم هلب ووهج، ومسيت بذلك على اسم شلهيبت باس اليت 
قتلت يف حارة أبو سنينه باخلليل يف 2001، وقد أقيمت عام 2001، وهي بؤرة 

زراعية، وعدد سكاهنا يقدرون بـ 15 عائلة، وهي تتبع ملستوطنة يتسهار. 

مقتل  يوم  يف  أقيمت  حيث  الصمود،  تلة  االسم  ومعىن  تكومه:  جبعات    .24
حراس املستوطنة شلومي ليبمان وهرئيل بن نون وكتعبري عن احلالة املعنوية وذلك عام 

1998، وعدد سكاهنا 20 عائلة، وهي تتبع ليتسهار. 

25.  متسبية يتسهار )متسبيه مسيح(: ومعىن االسم كاشف يتسهار، وقد أقيمت 
تضامًنا مع قتلى العمليات اليت حدثت يف الشومرون، وهي تطل على حوارة. أُنشئت 
عام 2002، وعدد سكاهنا 20 مستوطًنا يتوزعون على 10 عائالت، وقد ُأزيلت 3 

مرات، مث يعاد بناؤها، وتبعد عن حواره 1 كم.
26.  متسيب يتسهار، جنوب يتسهار: معىن االسم مرتفع زيت زيتون، والتسمية تشري 
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إىل ارتفاعها يف منطقة مليئة بالزيتون. أقيمت يف العام 2002، وفيها مبنيان، وهي 
تتبع ملستوطنة يتسهار.  

ملستوطنة  تتبع  وهي  مبان،   7 وفيها  العام 2001،  يف  أنشئت  تلة 725:    .27
يتسهار، وامسها نسبة الرتفاعها عن سطح البحر مبقدار 725 مرتًا.

28.  جفعات أرئيل: معىن االسم تلة أرئيل، وهي بؤرة تتبع ملستوطنة يتسهار، حيث 
وأنشئت يف العام 2003، وفيها مبنيان.

29.  هيوفيل: أنشئت يف العام 1998، وعدد املستوطنني فيها 32 نسمة، وهي 
تتبع ملستوطنة عيلي.

30.  نوف هارمي: أنشئت يف العام 1998، وعدد املستوطنني فيها 47 نسمة، وهي 
تتبع ملستوطنة عيلي.

31.  بلجي مامي: معىن االسم كبت املياه، أنشئت يف العام 1999، وعدد املستوطنني 
فيها 45 نسمة، وهي تابعة ملستوطنة عيلي.

32.  جنوب عيلي أو تلة أبريون: أنشئت يف العام 2002، وفيها 30 مبىن، وهي 
تتبع ملستوطنة عيلي.  

33.  جنوب عيلي: أنشئت يف العام 2002، وفيها 18 مبىن، وهي تتبع ملستوطنة 
عيلي.

34.  الغرب القريب من عيلي: بؤرة تتبع ملستوطنة عيلي وفيها مبنيان اثنان، وقد 
أقيمت يف العام 2004.  

35.  جنوب عيلي/ تلة 792: أنشئت يف العام 2002، وفيها 4 مبان، وهي تتبع 
ملستوطنة عيلي، وتسميتها نسبة الرتفاعها عن سطح البحر الذي يصل اىل 792 

مرتًا.     
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36.  مشال شرق عيلي: بؤرة تتبع ملستوطنة عيلي وفيها مبىن واحد، وقد أقيمت يف 
العام 2004. 

37.  غرب عيلي: بؤرة تتبع ملستوطنة عيلي وفيها مبىن واحد، وقد أقيمت يف العام 
  .2004

38.  عاد العاد: معىن االسم إىل االبد، وأصل التسمية اسُتخلص من عبارة يف كتاب 
هتليم )هذه اسرتاحة إىل االأبد(. تاريخ إنشائها يف العام 1998، وعدد املستوطنني فيها 

197 نسمة، وتصنف بأهنا زراعية، وهي تتبع ملستوطنة شيلو.

39.  كيده: معىن االسم احنناءة احرتام، والتسمية نسبة السم املعسكر الذي كان 
العام 2002، ويقطنها 45 عائلة، وفيها 17  البؤرة. سنة االنشاء يف  يقوم مكان 

مبىن، من بينها 10 مبان ثابتة، وهي تتبع ملستوطنة شيلو.

40.  ايش كدش: معىن االسم الرجل املقدس، وأصل التسمية نسبة السم حارس 
األمن الذي ُقتل يف فرع شركة التأمني يف القدس. تاريخ إنشائها يف العام 1999، 
وعدد املستوطنني فيها 65 نسمة، يتوزعون على 65 عائلة، واملستوطنة اليت حتتضن 

البؤرة هي مستوطنة شيلو.

هشيلوين  حييي  النيب  اسم  على  التسمية  وأصل  أعيش،  االسم  معىن  احياة:    .41
الذي عاش يف زمن وجود مملكة إسرائيل يف السامرة وذلك حبسب الروايات التوراتية، 
وقد أُنشئت يف العام 1997، ويعيش يف البؤرة 45 عائلة، وقد حصلت البؤرة على 
دعم من وزارة اإلسكان اإلسرائيلية لتطوير بنيتها التحتية، مببلغ يزيد على 400 ألف 

دوالر.

42.  على عني: معىن االسم فوق العني، والتسمية توراتية مستمدة من كتاب التناخ، 
أُنشئت عام 2009، وهي بؤرة زراعية غري مرتبطة ببنية حتتية من كهرباء وغريها، وهي 

تتبع ملستوطنة شيلو، ويبدو أن إقامتها مرتبط بأهداف أيدلوجية. 
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تكرميية  تسمية  يوسف، وهي  تلة جال  االسم  يوسف: معىن  43.  جبعات جال 
جلدعون لكرتمن ويوسي حامي شوكر اللذين قتال بالقرب من املنطقة، وقد أنشئت عام 
2009، وتصنف بأهنا زراعية ومبانيها عبارة عن أربع شاحنات ُحّولت إىل مبان، ويف 
هذه البؤرة عدد من الدفيئات الزراعية، وعدد آخر من آبار املياه، وهي تتبع ملستوطنة 

شيلو.

44.  جبعات هرئيل: معىن االسم تلة هرئيل، وهذه التسمية جاءت تكرميًا هلرئيل عوز 
بن نون من مستوطنة جيلو الذي قتل يف العام 1998 أثناء احلراسة على مستوطنة 
يتسهار، وقد تأسست سنة 1998، وهي بؤرة اشرتاكية زراعية تقطنها 60 عائلة، 

وموقعها يرتفع 740 مرتًا عن سطح البحر، وهي تتبع ملستوطنة شيلو.

45.  هابيت هادوم: معىن االسم: البيت األمحر، ويطلق عليها أيًضا اسم يشوف 
هدعت، وأصل التسمية نسبة لراحة النفس أو االستقرار أو اإلحساس باحلفاظ على 
العام 2002، وعدد املستوطنني فيها 23 نسمة يتوزعون  التوازن، وقد أنشئت يف 
على 12 عائلة، وفيها 9 مبان، وهي تتبع ملستوطنة شفوت راحيل، وقد بنيت على 

أراضي قرية جالود العربية.

46.  جنوب شرق متسبيه راحيل )شفوت راحيل(: معىن االسم مرتفعات راحيل، 
وهي تابعة ملستوطنة شفوت راحيل، وفيها مبىن واحد، وقد أنشئت عام 2002.

47.  شبوت عامي: معىن االسم عودة شعيب، ومسيت بذلك تأكيًدا على العودة إىل 
أرض اآلباء. أنشئت يف العام 2008، وعدد سكاهنا 10 مستوطنني يف كرافانني، 
واحد للبنات واآلخر للشباب، واألول يبعد عن الثاين 30 مرتًا، واملستوطنة األم هي 

قدوميم، وتقع غرهبا جبانب قرية كفر قدوم.

48.  حفات جلعاد: معىن االسم مزرعة جلعاد، ومسيت بذلك ختليًدا ملستوطن امسه 
املنطقة. أنشئت عام 2002، وتصنف بأهنا زراعية، وعدد سكاهنا  جلعاد قتل يف 
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40 عائلة، وتقع على شارع 60 بالقرب من دوار قرية جيت، واملستوطنة األم هي 
كدوميم.

49.  شرق جيتيت: بؤرة تابعة ملستوطنة جيتيت، وفيها 5 مبان، وقد أقيمت يف 
العام 2002.

50.  حفات يئري: معىن االسم مزرعة يئري، مسيت نسبة إىل قائد ليحي أبرهم شترين 
)يئري(. أنشئت سنة 1999، وتصنف بأهنا زراعية، وفيها 25 كرفاًنا، و15 مبىن ثابًتا، 

كما يسكنها 51 عائلة، واملستوطنة اليت حتتضنها هي يكري. 

51.  مول نبو، أو بيت حجلة: معىن االسم مقابل نبو )اسم جبل(، بيت حجلة 
األخرى  التسمية  بينما  بنو،  جبل  مقابل  تقع  ألهنا  األوىل  والتسمية  بنت(،  )اسم 
نسبة حلجلة بنت تسافحود الذي قاتل الكنعانيني حسب الروايات التوراتية. أنشئت 
سنة 2001، وتصنف بأهنا زراعية، وعدد سكاهنا 20، مجيعهم تقريًبا من اجلنود، 

واملستوطنة األم هلذه البورة هي ارمجان.

52.  جنويب رحاليم: ال توجد معلومات عن تاريخ إنشائها، وعدد املستوطنني فيها 
43 نسمة، وهي تابعة ملستوطنة رحاليم.

53.  متسبيه ريهافيم/ غرب شايف مشرون: أنشئت يف العام 2001، وفيها 7 مبان، 
وهي تتبع ملستوطنة شايف مشرون.  

54.  هاهار: بؤرة استيطانية تقع بالقرب من مستوطنة أفىن حيفتز، يسكنها حوايل 
55 مستوطًنا، وقد أقيمت يف العام 1999. 

يعبد، وتقع على  بلدة  تتبع ملستوطنة مبودتان على أراضي  55.  مشال مبودوتان: 
مسافة 450 مرتًا عن املستوطنة األم، وتضم 6 وحدات سكنية، وقد أقيمت يف العام 

 .2001
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البؤر االستيطانية في محافظة رام اهلل

1. جمن دان: ومعىن االسم زرع دان. سنة االنشاء 1999، وفيها 26 كرفاًنا، تعيش 
فيها 20 عائلة، باإلضافة إىل مبىن ثابت يستخدم كنيًسا للعبادة، وهي تتبع ملستوطنة 

الكانا.

2. معاله يسرائيل، أو معاله أرون: معىن االسم مرتفع إسرائيل أو مرتفع أرون، والتسمية 
جاءت تكرميًا لعميت أرون. سنة االنشاء 1983، وعدد سكاهنا 5 عائالت، وفيها 

20 كرفاًنا، وقد ُسكنت يف العام 1995، وهي تتبع ملستوطنة بركان.

3. ي ش ا برخه: االسم يشري إىل األحرف األوىل من أمساء أربعة مستوطنني قتلوا يف 
بيت حلجاي، قتلتهم محاس يف عملية فدائية. سنة اإلنشاء 2010، وفيها عدد من 
العائالت تعيش يف 6 مبان، وقد أزيلت أربع مرات، وهي تتبع ملستوطنة متسبيه يرحيو.

4. متسبيه حجيت: معىن االسم مرقب حجيت، وهو ختليد حلجيت ربتيسكي من 
مستوطنة أدوميم والذي قتل يف العام 1997. سنة اإلنشاء 1999، وهي دينية /
علمانية، أقيمت من قبل عائلة، والحًقا انضمت إليها 5 من العائالت، وهي تتبع 

ملستوطنة كفار أدوميم.

5. متسبيه داين: معىن االسم مرقب داين، والتسمية نسبة لداين فري الذي قتل يف 
مستوطنة خمماش. سنة االنشاء يف 1998، وفيها 30 عائلة و60 ولًدا، وهي تتبع 

ملستوطنة معاليه خمماش.

إيرز  اسم  على  والتسمية  إيرز،  مسكن  أو  إيرز  مقام  االسم  معىن  ارز:  نفيه    .6
حرشطني الذي قتل يف لبنان. سنة اإلنشاء 1999، يوجد فيها 26 مبىن و20 عائلة. 

أزيلت يف العام 2001 أكثر من مرة، وهي تتبع ملستوطنة معاليه خمماش.

صغرية،  غابة  يف  القصر  هضبة  أو  املقام،  هضبة  االسم  معىن  مغرون:  رمات   .7
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والتسمية نسبة ملدينة مغرون القدمية اليت ذكرت يف التوراة. سنة االنشاء 2008، فيها 
كوخان من أغصان األشجار )واحد للبنات والثاين للشباب ويبعد عنه 30 مرتًا(، 
وأقيمت احتجاًجا على اتفاق إلخالء مغرون، وقد أقامها شباب املرتفعات، بدعم 

من أمناء أرض إسرائيل، وهي تتبع ملستوطنة كوخاف يعقوب.

8. معوز اسرت: معىن االسم قلعة اسرت، مسيت بذلك ختليًدا للمستوطنة اسرت جائيليه 
اليت قتلت على مفرق رميونيم. سنة اإلنشاء 2006، وفيها عدد من الكرفانات، وقد 
أخليت عدة مرات يف 2009 – 2010، مث تعاد بعد كل مرة، وهي تتبع ملستوطنة 

كوخاف شحور. 

8. املستوطنة اليت حتتضن البؤرة كوخاف شحور )منطقة بنيامني(، اسم البؤرة معليه 
شلومي: معىن االسم تلة شلومي، وأصل التسمية على اسم مزارع امسه شلومي رحل 
من مييت بعد االتفاق مع مصر. سنة اإلنشاء 2001 لكن ليس أكيًدا. تصنيفها 
زراعية، ويسكنها عدد من الشباب والعائالت، وتقع إىل اجلنوب من كوخاف شحور

قلب  يف  تقع  ألهنا  بذلك  مسيت  الكروم،  مرقب  االسم  معىن  متسبيه كرميم:   .9
الكروم، وهو تطل عليها. سنة االنشاء 1999، وهي زراعية، وفيها بيوت ثابتة تقيم 

فيها 32 عائلة، وقد أقيمت من قبل مستوطين كوخاف شحور وهي تتبع هلا.

10. حرشه: معىن االسم غابة، وأصل التسمية نسبة السم جبل حماٍذ هلا. سنة اإلنشاء 
1997، وهي دينية توراتية فيها 45 عائلة، وترتفع 780 مرتًا عن سطح البحر، وقد 

أقيمت بتوصية من نائب رئيس األركان موشي يعلون، وتتبع ملستوطنة تلمون.

11. حورش يرون: معىن االسم غابة يرون، والتسمية على اسم يرون. سنة االنشاء 
1998، وعدد سكاهنا قليل من شباب املستوطنني، تقع على بعد 20 كم مشال 

القدس، وهي تتبع ملستوطنة تلمون.

12. عمونه: معىن االسم العائد إىل أرض إسرائيل أواًل. مصدر االسم من قرية ُذكرت 
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ثابتة وعدد من  مبان  اإلنشاء 2006، وفيها 9  يهوشع. سنة  التناخ يف كتاب  يف 
الكرفانات، وفيها 5 عائالت وهي تتبع ملستوطنة عوفرة.

13. يد يئري: معىن االسم يد يئري، ومسيت بذلك ختليًدا ليئري حييال مندسلون والذي 
املكان. سنة اإلنشاء 1997، وهي عسكرية، وقد سكنتها عائلة واحدة،  قتل يف 

وأزيلت عام 2008، وكانت تتبع ملستوطنة دوليب.

للمستوطن  تكرمي  التسمية  وهذه  أساف،  تلة  االسم  معىن  أساف:  جبعات   .14
أساف الذي قتل يف املنطقة. سنة االنشاء 2001، يسكنها 20 عائلة، وقد دعمتها 
وزارة اإلسكان اإلسرائيلية بـ 150 ألف دوالر رغم تصنيفها هلا بأهنا غري شرعية، وهذه 
البؤرة تقع بالقرب من رام اهلل على بعد 4 كم من بيت إيل، وترتفع 880 مرتًا فوق 

سطح البحر، وتتبع ملستوطنة بيت إيل.

أريه  تكرمي  منها  يراد  تسمية  وهي  األسد،  حرائق  االسم  معىن  أريه:  جينات   .32
اإلنشاء 2001،  سنة  عطاروت.  قتل يف  عوفره،  من  مستوطن  وهو  هرسكبوتس، 
فيها عدد قليل من العائالت، وقد أزيلت يف العام 2004 باتفاق بني املستوطنني 
واحلكومة، ومبوجبه فإن احلكومة تغض النظر عن بناء 9 منازل يف مستوطنة عوفرة اليت 

كانت تتبع هلا هذه البؤرة.

البؤر االستيطانية في محافظة سلفيت

تتوفر حوهلا  وال  دومنًا.  ومساحتها 50  قرية سرطة،  أراضي  على  مقامة  ارمحا:   .1
معلومات أخرى.

2. تبوح اجلديدة: معىن االسم تفاح – كومة - ركام، وهي مقامة على أراضي قرية 
ياسوف، ومساحتها 100 دومن.
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3. بؤرة خرمية الظهر: وهي تسمية عربية وال يعرف امسها العربي، وهي مقامة على 
أراضي قرية بديا، ومساحتها 200 دومن.

4. بؤرة خلة حسان: وهي تسمية عربية وال يعرف امسها العربي، وهي مقامة على 
أراضي قرية بديا، ومساحتها 150 دومنًا.

5. نفي مناحيم: معىن االسم النيب مناحيم، أصل التسمية على اسم نيب يؤمن به 
اليهود كما ورد يف التوراة. وقد أقيمت على أراضي ديراستيا، وتبلغ مساحتها 120 

دومنًا.

6. بؤرة اجلبل األزرق: وهي تسمية عربية وال يعرف امسها العربي، وهي بؤرة جديدة 
مقامة على أراضي قرية رافات. وال تتوفر حوهلا معلومات أخرى. 

البؤر االستيطانية في محافظات جنوب الضفة الغربية

1. رمات هشلوشه: معىن االسم اهلضبة الثالثة، والتسمية لتخليد املستوطنني الذين 
من  عدد  من  تتكون  االنشاء 2014،  سنة  فدائية.  عملية  املنطقة خالل  يف  قتلوا 
الكرفانات وبنية حتتية تشمل املياه والكهرباء، وتقع جنوب شارع 367، واملستوطنة 

األم هي بيت عني )غوش عتصيون(.

2. فين قدم: معىن االسم إىل األمام، واستخلص امسها من مكان املستوطنة على ضفة 
وادي عرغوت املتجه إىل األمام حنو الشرق، وامسها الرمسي اسفار »ب« على اسم 
بئر اسفار. عدد سكاهنا 930 نسمة، وتنخفض من على سطح البحر 1300 مرت، 

واملستوطنة األم هي ميتسادا )غوش عتصيون(.

3. أيب هناحل: معىن االسم أبو الوديان، مصدر االسم من أغنية األغاين اليت ذكرت 
وعدد  زراعي،  تصنيفها   ،1999 اإلنشاء  سنة  هناحل.  أيب  فيها  وذكر  التوراة  يف 
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سكاهنا 30 عائلة، وهي تطل على البحر امليت والقدس واألردن، واملستوطنة اليت 
حتتضن البؤرة معاله عموس )جوش عتصيون(.

4. سده بوعز )أو نفي دنيال تسفون(: معىن االسم حقل بوعز، وأصل التسمية على 
اسم بوعز من كتاب جمالت روت أحد كتب التناخ. سنة االنشاء 2002، وتصنف 
بأهنا اشرتاكية زراعية. أقيمت بأيدي طالب جامعة وجنود من اجليش، واملستوطنة اليت 

حتتضن البؤرة نفي دنيال )جوش عتصيون(.

5. معاله رحبعام: معىن االسم مرتفع رحفعام زئيفي، والتسمية تكرميًا لرحفعام زئيفي. 
سنة اإلنشاء 2001. عدد سكاهنا يبلغ 45 عائلة و4 أفراد، تقع بني »صحراء يهودا 
وجبال يهودا«، وتلقت ما يقارب 200 ألف دوالر من احلكومة، رغم أهنا غري شرعية 

بتصنيفهم، واملستوطنة اليت حتتضن البؤرة نقودمي )منطقة عتصيون(. 

6. بيت كنيست حزون ديفيد: معىن االسم كنيس أمل داود عليه السالم، وأصل 
التسمية تيمًنا بسيدنا داود ومكانته. سنة االنشاء 2001، يرتادها أعداد من اليهود 
هبدف التعبد )السياسي(، وقد أزيلت خالل 2008، واملستوطنة اليت حتتضن البؤرة 

كريات أربع )منطقة عتصيون(.

7. متسبيه ابيحاي: معىن االسم هضبة ابيحاي، التسمية على اسم ابيحاي ليفي 
النار من بيت حاجاي. سنة االنشاء 2009، فيها عدد قليل  الذي قتل بإطالق 
من املستوطنني يف 2010، مت إدخال كتاب التوراة حبضور احلاخام يسرائيل اريل، 

واملستوطنة اليت حتتضن البؤرة كريات أربع )منطقة عتصيون(.

8. متسبيه يئري: معىن االسم هضبة يئري، وأصل التسمية على اسم يئري هار سيين. 
سنة اإلنشاء 2004، تصنيفها زراعية، وفيها عدة عائالت، لقبت يف السابق حبصن 

داود، واملستوطنة اليت حتتضن البؤرة جنوب جبل اخلليل )سوسيه(.

9. متسبيه عسه إيل: معىن االسم هضبة صنع اهلل. سنة االنشاء 2002، وتصنيفها 
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اشرتاكية دينية، وسكاهنا يتكونون من 15 عائلة، واملستوطنة اليت حتتضن البؤرة جنوب 
جبل اخلليل )سوسيه(. 

10. جفعات حسيدي - أو جبعات هدجيله: معىن االسم قلعة أنصار الرب، أو 
قلعة العلم، ومسيت بذلك ألن العلم كان مرفوًعا عليها. سنة اإلنشاء 2005، وفيها 
عدد من اخليام، كان يسكنها مستوطنون بعد إهناء اخلدمة العسكرية، واملستوطنة اليت 

حتتضن البؤرة جنوب جبل اخلليل )سوسية(. 

11. نوف هنشر: معىن االسم طبيعة النسر، والتسمية على ما يبدو لوجود نسور 
فيها. سنة اإلنشاء 1995، تصنيفها زراعية، وفيها زرائب لألغنام، واملستوطنة اليت 

حتتضن البؤرة بيت يرت )متسدوت يهودا( جنوب جبل اخلليل. 

12. عيونوت قدم أو عيونوت عومر: معىن االسم منابع عومر، والتسمية على اسم 
عمر صاحب األرض. سنة اإلنشاء 2003، ومساحتها 400 دومن، تصنيفها زراعي، 

وعدد سكاهنا 12 شخًصا، ُيزرع فيها الزيتون والنخيل.

13. جبعات سلعيت: معىن االسم هضبة سلعيت، والتسمية نسبة السم سلعيت 
زراعية،  وتصنيفها   ،2001 اإلنشاء  سنة  الثانية.  االنتفاضة  يف  قتلت  اليت  شرتيت 

وسكاهنا 10 عائالت. 

14. متسبية خليش: معىن االسم هضبة ليف شجر األرز. سنة اإلنشاء 2002، 
ويوجد فيها 262 وحد سكنية، وهي تقع غرب جبل اخلليل، وكانت بؤرة، وصادق 

عمري بريتس على حتوهلا ملستوطنة.

تقع  بذلك ألهنا  زائد جنوب غرب، ومسيت  االسم  معىن  معراب:  دروم  يتري   .15
جنوب غرب يتري. سنة اإلنشاء 2001، تصنيفها زراعي، وفيها كرفانان وبركسان. 
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16. روجوم احلمري: فيها أبراج حراسة وكسارات حجارة وخمازن وغرف نوم. 

17. املستوطنة اليت حتتضن البؤرة اسم البؤرة معاليه يسرائيل: معىن االسم تلة إسرائيل. 
سنة اإلنشاء 1983، وفيها 5عائالت و20 كرفاًنا. 

البؤر االستيطانية في محافظة أريحا

يعتقد . 1 منطقة  على  مقامة  وهي  عمر،  مزرعة  العريب  املعىن  عومر:  عينوت 
املستوطنون أهنا تربط األردن مبنطقة مملكة إفرامي القدمية، وهذه التسمية نسبة 

لصاحب األرض األصلي. سنة اإلنشاء 2003.

نريان – غرب: املعىن العريب فتيلة عربية، أقيمت على موقع قرية قدمية امسها . 2
نعران، استمرت زمن املشناه والتلمود. سنة اإلنشاء 2001.

نعران . 3 قرية  موقع  على  أقيمت  شرقية،  فتيلة  العريب  املعىن  شرق:   – نريان 
استمرت زمن املشناه والتلمود. سنة اإلنشاء 2001.

مداخل . 4 العريب  املعىن  يطيب(:  ייט"ב  امسها  )وكذلك  يرحيو  ميفيعوت 
أرحيا، مسيت نسبة لرئيس حزب احدوت هغبودايف 1940 )يد يتسحاق 

طبنيكن(. سنة اإلنشاء 1999.

 مولنيفو: سنة اإلنشاء 2001.. 5

الشرقية. . 6 الشمالية  العريب هضبة أرحيا  املعىن  متسييب يرحيو – مشال شرق: 
سنة اإلنشاء 2002.

 معاليه إفرامي االبتدائية: املعىن العريب مرتفع إفرامي، والتسمية إشارة إىل الطريق . 7
اليت تربط األردن مبنطقة مملكة إفرامي.
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معاليه إفرامي – مشال: املعىن العريب مرتفع إفرامي الشمايل، إشارة إىل الطريق . 8
اليت تربط األردن مبنطقة مملكة إفرامي. سنة اإلنشاء 2002-2001.

جنوب مسوع: املعىن العريب جنوب املنارة، مسيت نسبة للمنارة اليت كانوا . 9
يشعلوهنا أيام البيت الثاين لإلشارة حللول رأس السنة اجلديدة. سنة االنشاء 

.2002

بذلك . 10 أمساها  األم،  الوطن  الرأس،  مسقط  العريب  املعىن  ميخورا:  جنوب 
رحفعام زئيفي القائد العسكري يف اجليش. سنة اإلنشاء 2002-2001.
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الخاتمة 

األصل  حيث  من  الغربية  الضفة  يف  الصهيونية  املستوطنات  امساء  الدراسة  تناولت 
والداللة، اليت أقامها الكيان الصهيوين على أرض فلسطني نتيجة اهلجرات اليهودية 
خضوع  ظل  يف  العاملية،  الصهيونية  املنظمة  عليها  وأشرفت  خططت  اليت  الواسعة 
إنشاء كيان  يف  أخرى  استعمارية  قوى  مع  تواطئت  اليت  بريطانيا  لسيطرة  فلسطني 

صهيوين على أرض فلسطني.

وقد حظيت تلك املستوطنات باهتمام بالغ يف الفكر اليهودي والتصور الصهيوين فلم 
يكن اختيار اسم املستوطنة عشوائيا كما مل يكن كذلك اختيار املكان واملنطقة اليت 
الدينية والسياسية واألمنية  إمنا أخذت بعني االعتبار األبعاد  املستوطنة،  تقام عليها 
والعسكرية، وبدى احلرص الصهيوين يف جممل هذا السياق واضحًا يف إبراز داللة دينية 

يف االسم وربطه باجلغرافيا والتاريخ.

متيزت الدراسة بشموهلا جلميع املستوطنات املقامة يف املناطق واحملافظات يف الضفة 
الغربية -  إضافة اىل البؤر االستيطانية كذلك.
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