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 تقديم

السياسات مارست   من  سلسلة  الصهيو�ي،  الكيان  ثّم  ومن  الصهيونّية،  ا�حركة 

وطمس   األرض،  ع��  الفلسطي�ي  الوجود  ع��  القضاء  إ��  هدفت  ال�ي  االستعمار�ة 

معالم العالقة التار�خّية ب�ن اإل�سان الفلسطي�ي وأرضھ. ابتداًء من محاوالت تز�يف  

القادم�ن من جنسيات وأعراق ودول    الرواية التار�خية ال�ي تحاول الر�ط ب�ن ال��ود 

مختلفة وفلسط�ن، والعمل ع�� ت�ج�� الفلسطيني�ن ع�� �ل الوسائل املمكنة، من  

القرن   أواخر  بدأت  منظمة  استيطانية  حركة  مع  بال��امن  وتضييق،  ومالحقة  قتل 

م،  1917التاسع عشر، و�لغت ذرو��ا �عد وخالل االحتالل ال��يطا�ي لفلسط�ن عام  

مّهد األرا�ىي    الذي  غالبية  ع��  الصهيو�ي  الكيان  إلقامة  البيئة  وهّيأ  بدوره 

عام   احتلت  1948الفلسطينية  ال�ي  األرا�ىي  ع��  والسيطرة  االستيالء  إ��   
ً

وصوال  ،

والقوان�ن 1967عام   القرارات  �عت��ها  ال�ي  الغر�ية،  الضفة  أرا�ىي  ذلك   �� بما   ،

يونية، ال�ي ُدعمت من الدول  الدولية أرا�ىي فلسطينية محتلة. هذه السياسة الصه

الوجود   ع��  القضاء  إ��  هدفت  املتحدة،  والواليات  بر�طانيا  من  و�الذات  الغر�ية 

ا�جديد   الكيان  بقاء  لضمان  �امل،  �ش�ل  الفلسطينية  األرض  ع��  الفلسطي�ي 

ا 
ً
متمس� الفلسطي�ي  الشعب  زال  ال  إذ  يحدث،  لم  الذي  األمر  وجوده،  وشرعنة 

 البة إلنجازها.بحقوقھ، و�قاوم ب�ل ص

ب�ن منظمة التحر�ر الفلسطينية وح�ومة   1993رغم أن اتفاقية أوسلو املوقعة عام  

، و�ان من املف��ض 338و   242االحتالل اإلسرائي��، �ستند إ�� قرارات األمم املتحدة  

حز�ران   من  الرا�ع  حدود  ع��  فلسطينية  دولة  قيام  إ��  تقود  انتقالية  اتفاقية  أ��ا 

�امل أرا�ىي الضفة الغر�ية وقطاع غزة، إال أن االحتالل استمر ��  ، أي ع��  1967

مصادرة األرا�ىي، و�ناء املستوطنات �� الضفة الغر�ية، وفرض وقائع جعلت غالبية  

السياسي�ن واملتا�ع�ن للشأن الفلسطي�ي يتحدثون عن ا�عدام الفرصة إلقامة دولة 

ال   أرا�ىي  ع��  عدد67فلسطينية  تجاوز  أن  �عد  سيما  الضفة    ،   �� املستوطنات  

ألف. يضاف إ�� �ل ذلك جدار    750، وتجاوز عدد املستوطن�ن ال  150الغر�ية ال  
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الفصل العنصري، الذي حول الضفة الغر�ية إ�� مجموعة من "الكنتونات" املعزولة 

 عن �عضها البعض، واستمرار سياسة ال��و�د والت�ج�� �� مدينة القدس. 

ملرتبطة باألرا�ىي، كجدار الفصل العنصري، والبناء حظيت اإلجراءات الصهيونية ا

االستيطا�ي، ومصادرة األرا�ىي، وهدم البيوت، وت�ج�� الس�ان من أماكن محددة،  

جوهر   يمس  املوضوع  هذا  �ون  صعيد،  من  أك��  وع��  كب��،  فلسطي�ي  باهتمام 

مقاومة  إ��  باإلضافة  باألساس،  واألرض  باإل�سان  املرتبطة  الفلسطينية    القضية 

تا�ع  فقد  ا�ختلفة،  املقاومة  بوسائل  األرض  ع��  اإلسرائيلية  االحتاللية  اإلجراءات 

الفلسطينيون املوضوع سياسًيا وقانونًيا و�عالمًيا، ورغم تواضع النتائج لهذه املتا�عة  

والقصور �� �عضها، إال أن ا�جهد املبذول كب�� ومتعدد األوجھ. ومن األوجھ املهمة 

الدر  املتا�عة  اإلجراءات لهذه  حقيقة  تكشف  ال�ي  والتقار�ر  واألبحاث  اسات 

من   همة مجموعة 
َ
امل هذه  تولت  أ�عادها. وقد  أهدافها، وتحلل  الصهيونية، وتو�ح 

السياسية  للتنمية  رؤ�ة  مركز  �ان  والشعبية،  الرسمية  الفلسطينية  املؤسسات 

دراسات أحدها، إذ عمل املركز خالل السنوات املاضية، ع�� إصدار مجموعة من ال

حول  دور�ة  تقار�ر  إعداد  وكذلك  الكتاب،  هذا  أحدها  املتخصصة  والتقار�ر 

 االن��ا�ات اإلسرائيلية املتعلقة باالستيطان وا�جدار، و�شرها بأك�� من لغة. 

وتقدم   كما  والعر�ية،  الفلسطينية  للمكتبة  نوعية  إضافة  الكتاب  هذا  �ش�ل 

العرب، والفلسطيني�ن، وللقارئ وامل  العر�ي، مادة معرفية �ستند  للسياسي�ن  ثقف 

إ�� املعلومات والبيانات ا�ختلفة، تمكنھ من الوقوف ع�� ا�حقيقة، و�ساعده ع��  

الغر�ية،  الضفة  محافظات  جميع   �� االستيطانية  املشاريع  خطورة  مدى  إدراك 

االحتالل،   دولة  زالت  وال  حكمت  ال�ي  الصهيونية  العقلية   ز�ف   وتكشف وطبيعة 

فيما   الصهاينة  الساسة  من"  املعتدل�ن "  و  واملتطرف�ن  واليسار،  يم�نال  ب�ن  الفوارق 

 . الفلسطينية واألرض  باإل�سان يتعلق

الباحث�ن   من  مجموعة  العمل  هذا  ع��  قام  املركز،   �� العامل�ن  ل�خ��اء  باإلضافة 

وا�خ��اء الفلسطيني�ن املم��ين، الذين عملوا مع املركز وتا�عهم لسنوات عدة إلنجاز 
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عن   تفصيلية  معلومات  للقارئ  تقدم  ال�ي  والتفصيلية،  العلمية  الدراسات  هذه 

 ضفة الغر�ية �افة.  املشاريع االستيطانية �� محافظات ال

 

 د. أحمد عطاونة

 مدير مركز رؤية للتنمية السياسية 
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 مقدمة 

االستيطان مفهوم  إ��  الصهيو�ي  الفكر  عملية   االستعماري  �ستند  وسيلة  �أهم 

للسيطرة ع�� األرا�ىي الفلسطينية، وطْرد أهلها، واستبدالهم باملستوطن�ن الغر�اء. 

ح�ى �انت ا�حركة الصهيونية، و�دعم من االحتالل ال��يطا�ي،   1948ولم يأت عام  

حلم  لكّن  االحتالل.  دولة  لقيام  مّهدت  ال�ي  املستوطنات  من  الكث��  أسست  قد 

، انطالقة 1967، بل �انت حرب عام  48لسيطرة ع�� أرا�ىي ال  االحتالل لم ينتھ با

أدبّيا��ا   �� تصفها  ال�ي  الغر�ية  الضفة  أرا�ىي  ع��  للسيطرة  جديدة  استيطانية 

 �حلمها �� تأسيس  
ً

بأرا�ىي "��ودا والسامرة"، وال�ي ال ترى ا�حركة الصهيونية اكتماال

ستيطان الصهيو�ي �� الضفة  دولة ��ودية إال بالسيطرة عل��ا. لذلك تحتل قضية اال 

فالنضال  وعليھ  الصهيو�ي،  املشروع  جوهر  عن  �عّ��  �و��ا  بالغة؛  أهمية  الغر�ية 

ضّده، �ع�ي النضال من أجل البقاء الفلسطي�ي، ومن أجل إفشال مشروع استعماري  

االستيطان   ضد  النضال  يكتمل  وال  والدولية.  اإل�سانية  القيم  جميع  ين��ك  إحال�� 

بإدراك حقيقتھ وتفاصيلھ. لذلك ��دف هذا الكتاب �ش�ل رئيس إ��    الصهيو�ي إال

املشاريع  واقع  حول  معرف��ا  املطلوب  واملعلومات  البيانات  بأهم  القارئ  تزو�د 

 االستيطانية املتعددة �� محافظات الضفة الغر�ية اإلحدى عشرة.  

ينطلق   أن  للباحث  يمكن  ال  إذا  رئيس،  �ش�ل  الوصفي  املن�ج  ع��  الكتاب  اعتمد 

بتحليل أ�عاد االستيطان دون االستناد إ�� البيانات وا�حقائق، لذلك، من املأمول أن  

ي�ون هذا الكتاب مرجًعا معلوماتًيا حول قضية االستيطان؛ �ستند إليھ الباحثون  

اس��اتيجيات   فهم   �� القرار  لتطو�ر  وصّناع  وكذلك  الصهيو�ي،  االستيطان 

اس��اتيجيات معاكسة �جا����ا. و�الرغم من ذلك، لم يخُل الكتاب من فقرات ركزت  

 ع�� البعد التحلي�� للبيانات املقدمة، ال سيما �� خاتمة �ل فصل من الفصول.  

، يتناول �ل فصل واقع االستيطان الصهيو�ي 
ً

تّم تقسيم الكتاب إ�� أحد عشر فصال

� محافظة من محافظات الضفة الغر�ية. وقد تم تقسيم �ل فصل إ�� أبواب عدة،  �

التطور   األول  الباب  يتناول  رئيسة.  أبواب  ثالثة  وجود   �� الفصول  جميع  �ش��ك 
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التار��� لالستيطان الصهيو�ي �� ا�حافظة، أّما الباب الثا�ي فيعرض بيانات حول 

املستوط  أهمها  الصهيو�ي،  االستيطان  وجدار  أش�ال  االستيطانية،  والبؤر  نات، 

الفصل العنصري، والطرق االلتفافية، وا�حواجز العسكر�ة، واملعسكرات والقواعد  

الباب الثالث فإنھ �عرض أحدث املشاريع والنشاطات االستيطانية  أّما  العسكر�ة، 

ق 
ّ
املدق القارئ  أّن  إ��  السياق  هذا   �� اإلشارة  من  بد  وال  ا�حافظة.   �� الصهيونية 

للبيانات، وخاصة تلك املرتبطة باملستوطنات، سيالحظ أحياًنا تكرارها �� أك�� من  

محافظة، والسبب �� ذلك أّن �عض املستوطنات تقع ع�� ا�حدود ب�ن محافظت�ن،  

َوي الصلة. وقد تم اعتماد تقسيم ا�حافظات إ��  
َ
كرت �� الفصل�ن ذ

ُ
بناًء   11و�التا�� ذ

 ألرا�ىي الضفة الغر�ية �عد توقيع اتفاقية أوسلو. ع�� تقسيم السلطة الفلسطينية 

استند الباحثون �� الكتاب إ�� عدد من املصادر واملراجع والدراسات الرسمية، أهمها 

األمم  تلك البيانات املنشورة �� املؤسسات الدولية مثل مؤسسة واشنطن، ومكتب  

الرسمية، مثل  ، وكذلك املؤسسات الفلسطينية املتحدة لتنسيق الشؤون اإل�سانية

واملؤسسات  واالستيطان،  ا�جدار  مقاومة  وهيئة  الفلسطي�ي،  اإلحصاء  مركز 

املعلومات اإلسرائي��   الرسمية، مثل مركز اإلحصاء اإلسرائي��، ومركز  اإلسرائيلية 

�حقوق اإل�سان �� األرا�ىي ا�حتلة. باإلضافة إ�� البيانات املنشورة �� عشرات مراكز  

للبيانات، قام الباحثون بالرجوع  األبحاث والدراسات. و  إ�� أشمل مصادر  للوصول 

للمراجع باللغة العر�ية واإلنجل��ية والع��ية. ومن ا�جدير ذكره أن الكث�� من البيانات 

ب من الباحث�ن  
ّ
ل
َ
ط

َ
املنشورة لم تكن بالوضوح املعروض �� هذا الكتاب، األمر الذي ت

مية لم تكن متوفرة �ش�ل مباشر لدى  القيام �عمليات حسابية للوصول إ�� بيانات رق

املصادر األخرى. أّما املصدر الثا�ي للبيانات فهو مالحظة الباحث�ن ومراقب��م للوقائع 

 االستيطانية، حيث إن جميع الباحث�ن من س�ان الضفة الغر�ية. 

يت�ح من خالل قراءة فصول الكتاب ا�ختلفة أن هناك �شا�ً�ا كب�ً�ا �� اس��اتيجيات  

مع  االست األحيان  معظم   �� �عامل  حيث  ا�ختلفة،  ا�حافظات   �� الصهيو�ي  يطان 

االحتالل   تب�ى  فقد  موحدة،  اس��اتيجيات  ضمن  الغر�ية  الضفة  محافظات 

اس��اتيجية التوسع ا�جغرا�� من خالل البناء التدر��� للمستوطنات، وتثبي��ا �أمر  
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جية عند تتبع تزايد البناء واقع يصعب تجاوزه، و�مكن مالحظة تطبيق هذه االس��اتي

عام   منذ  عام    1967االستيطا�ي  اس��اتيجية    1993ح�ى  أما  ا�حافظات.  جميع   ��

املبنية،   املستوطنات  �سم�ن   �� تمثلت  فقد  أوسلو،  اتفاقية  توقيع  �عد  االحتالل 

بؤر   و�ناء  السكنية،  الوحدات  عدد  ز�ادة  خالل  من  أسا�ىي،  �ش�ل  ديموغرافًيا، 

هذ  حول  ل�ي استيطانية  الحًقا  األم  للمستوطنات  ضمها  ليتم  املستوطنات؛  ه 

�ستوعب أك�� عدد ممكن من املستوطن�ن. حيث تزايد عدد املستوطن�ن حوا�� أر�عة  

أضعاف باملقارنة مع العدد عند توقيع اتفاقية أوسلو، إذ وصل عدد املستوطن�ن عام 

 ألف مستوطن.   700ألك�� من   2022

ات االستيطان �� محافظات الضفة، إال أن االستيطان بالرغم من �شابھ اس��اتيجي

تطبيق   أهمها  األخطر،   �� االس��اتيجيات  �عض  تطبيق  شهد  القدس  محافظة   ��

اس��اتيجية األطواق الثالثة، ال�ي هدفت إ�� تطو�ق القدس �� داخل البلدة القديمة، 

مع جميع  وداخل حدود البلدية، وداخل حدود "مشروع القدس الك��ى". ولعل ما يج

احتالل   منذ  لها  ا 
ً
مخطط استباقية  �و��ا  هو  االستيطانية  االحتالل  اس��اتيجيات 

ع��   للسيطرة  االحتالل  لدى  الطو�ل  النفس  �عكس  الذي  األمر  الغر�ية،  الضفة 

 األرض.  

ت��كز املشاريع االستيطانية �� محافظات الضفة ضمن املناطق املصنفة (ج) طبًقا  

تمث ال�ي  أوسلو،  �سيطر    60ل  التفاقية  حيث  الغر�ية،  الضفة  أرا�ىي  من  باملئة 

إ�� تفتيت وتمز�ق األرض  االحتالل ع�� هذه األرا�ىي �ش�ل �امل، األمر الذي أدى 

�� الضفة؛ �سبب   ب�ن املناطق ا�ختلفة  الفلسطينية، وعدم وجود تواصل حقيقي 

السل عل��ا  �سيطر  أن  يف��ض  ال�ي  (ب)،  و  (أ)  مناطق  مع  (ج)  مناطق  طة تداخل 

الفلسطينية، و�ذلك أصبح الفلسطينيون �عيشون �� "�انتونات" معزولة مع �عضها 

أمًرا   الدولت�ن  حل  لرؤ�ة  طبًقا  فلسطينية  دولة  إقامة  احتمالية  يجعل  ما  البعض، 

  .
ً

 مستحيال
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�� ال��اية، يجب اإلشارة إ�� أّن البيانات الواردة �� هذا الكتاب قابلة للتغي�� �سبب  

االحتالل االستيطانية، وع�� الباحث القارئ أن يرا�� تار�خ صدور    استمرار سياسات

 . 2021هذا الكتاب، حيث إن آخر تحديث للبيانات �ان �� ��اية عام 

  



-19- 

 ولالفصل األ

 واقع االستيطان الصهيوني
  في محافظة القدس

 ةفراس علي القواسم



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محافظة القدسالفصل األول: 
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 مهيد ت

  هللا  رام  محافظة  الشمال  من  و�حاذ��ا  الغر�ية،  الضفة  قلب  ��  القدس  محافظة  تقع

، ²كم  344  للمحافظة  ال�لية  املساحة  تبلغ   �حم.  بيت  محافظة  ا�جنوب  ومن  والب��ة،

(ب)    (أ) و   )، فقد تم تقسيمها إ�� مناطق 2ووفًقا ل�خر�طة املرفقة مع اتفاق أوسلو (

من  و(ج)،   أقل  (أ)  مناطق  تمثل  أي  %،  0.5ولكن  الفلسطينية  للسلطة  ليس  أي 

بأن   التوضيح  الضروري  من  السياق،  هذا   �� القدس.  منطقة   �� أمنية  مسؤولية 

(القدس عليھ  يطلق  األول  رئيس�ن:  قسم�ن  إ��  تقسم  القدس  و��  )J1()1محافظة   ،

احتاللها للضفة    دعي عنوة �ُ   "ئيلإسرا"   اضم��  ال�ي  محافظة القدسمن  تلك املناطق  

. وتقع هذه املنطقة ضمن حدود بلدية القدس ال�ي �سيطر عل��ا 1967الغر�ية عام  

حوا��  )2(االحتالل املنطقة  هذه   �� ويعيش  الهو�ة   345,000.  يحملون  فلسطي�ي 

. ال يوجد �� قسم )3(املقدسية، و�تبعون إدارً�ا وأمنًيا لبلدية القدس التا�عة لالحتالل

(J1)    و��  1967تقسيم (أ) أو (ب) أو (ج)، و�نما هو جزء من بلدية القدس منذ عام .

كجزء    (J1)، أعلن الكنيست اإلسرائي�� رسمًيا عن ضم القدس الشرقية  1980عام  

 من دولة االحتالل.

 
: �شمل ذلك ا�جزء من محافظة القدس الذي ضمتھ "إسرائيل" عنوة ُ�عيد احتاللها للضفة الغر�ية  J1منطقة   )1(

وشعفاط، 1967عام   شعفاط،  ومخيم  حنينا،  (بيت  التالية:  الفلسطينية  التجمعات  املنطقة  هذه  وتضم   .

يمة "البلدة القديمة  والعيسو�ة، والشيخ جراح، ووادي ا�جوز، و�اب الساهرة، والصوانة، والطور، والقدس القد

بما ف��ا امل�جد األق�ىى"، والشياح، وراس العمود، وسلوان، والثوري، وجبل املك��، والسواحرة الغر�ية، و�يت 

 . )2020(ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي،  صفافا، وشرفات، وصور باهر، وأم طو�ا، وكفر عقب) 

، و�ات ُ�عرف 1948زء من القدس الذي قامت باحتاللھ عام  لتا�عة لالحتالل، �شمل ذلك ا�جا  بلدية القدس  )2(   

، وتم ضمھ �حدود 1967بـ "القدس الغر�ية"، و�شمل أيًضا ذلك ا�جزء من القدس الذي تم احتاللھ ُ�عيد عام  

 . )2020(ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي،    Jerusalem 1، ويع�ي  (J1)القدس، و�طلق ع�� هذا ا�جزء  
 هذا الرقم �شمل الفلسطيني�ن الذين تم إخراجهم بفعل ا�جدار الفاصل خارج حدود بلدية القدس.   )3(



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(القدس   عليھ  فيطلق  اآلخر،  القسم  محافظة )J2()4أما  مناطق  جميع  ويشمل   ،

إ�� مناطق (J1)باستثناء مناطق  القدس   القدس  . وتقسيم أوسلو ألرا�ىي محافظة 

% من  70و�ش�ل مناطق (ج) حوا�� " فقط. J2(ب) و (ج)، يقع ضمن حدود "القدس 

و القدس،  محافظة  "القدس  89مساحة  مساحة  من   %J2 املناطق تمثل  بينما   ،"

".J2من أرا�ىي "% 11من أرا�ىي ا�حافظة، و  %8الفلسطينية املصنفة (ب)، حوا��  

  �� الفلسطيني�ن  باملواطن�ن  يتعلق  (ب).  J2وفيما  مناطق   �� معظمهم  فيقطن   ،

 ا�جدول التا�� يو�ح مساحة ا�حافظة وعدد س�ا��ا.

 تقسيم أرا��ي محافظة القدس): 1خر�طة رقم (

تمثل با�� مساحة محافظة القدس ال�ي �عت��ها االحتالل رسمًيا جزًءا من الضفة الغر�ية، وتضم  : J2منطقة  )4(

وي جبع، قلنديا، بيت دقو، جبع، التجمعات الفلسطينية التالية: (رافات، مخماس، مخيم قلنديا، التجمع البد

ا�جديرة، الرام وضاحية ال��يد، بيت عنان، ا�جيب، ب�� نباال، بيت إجزا، القبيبة، خرائب أم ال�حم، بدو، الن�ي 

الزعيم،   بدوي،  تجمع  الكعابنة  عناتا،  اكسا،  بيت  سور�ك،  بيت  قطنة،  البلد،  حنينا  بيت  حزما،  صموئيل، 

(ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي، �ن، السواحرة الشرقية، الشيخ سعد)  الع��ر�ة، أبو د�س، عرب ا�جهال

2020(. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة القدسالفصل األول: 

-22- 

 بحسب التقسيمات ا�جيوسياسية  مساحة محافظة القدس وعدد الس�ان ف��ا): 1جدول رقم (

 املنطقة 
  املساحة

 ) ²(كم

النسبة املئو�ة من  

مساحة ا�حافظة  

(%) 

  عدد الس�ان

 التقديري 

�سبة الس�ان  

 الفلسطيني�ن (%)*

 J1 72 21 345,000 67.3القدس 

القدس 

J2 

مناطق 

 (أ)
1 0.3 - - 

مناطق 

 (ب)
29 8.4 161,866 31.6 

مناطق 

 (ج)
242 70.3 5,524 1.1 

 100 512,390 100 344 محافظة القدس 

  )2020و�ورح وحوشن (  )2021ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي (املصدر: تحليل الباحث لعدد من املصادر: 

 Google map (2021)و OCHA (2021) و 

 ) J2و  J1): التجمعات الس�انية �� محافظة القدس (منطقة 2خر�طة رقم (

 )2022املصدر: ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي (



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ظهر البيانات �� ا�جدول رقم ( 
ُ
%  92) أن االحتالل اإلسرائي�� �سيطر ع�� حوا��  1ت

" أرا�ىي  و��  القدس،  محافظة  أرا�ىي  "J1من   �� (ج)  وأرا�ىي   ،"J2  يتبق ولم   ،"

% من مساح��ا ال�لية، وح�ى هذه املساحة، ليس    8للفلسطيني�ن �� ا�حافظة سوى  

 للسلطة الفلسطينية سيطرة أمنية عل��ا، و�نما سيطرة إدار�ة فقط. 

ظهر البيانات مدى توحش االحتالل �� السيطرة ع�� األرض، إذ إنھ جعل حوا��  
ُ
كما ت

من أرا�ىي ا�حافظة (مناطق   %70%  فقط من فلسطينيي القدس �عيشون ع��  1

من ا�حافظة. تدل    %  9من الس�ان �عيشون ع�� مساحة أقل من  %    31ج)، وجعل 

هذه البيانات ع�� أن سياسة االحتالل �� القدس تتمثل �� محاصرة الفلسطيني�ن  

 ديموغرافًيا، والسيطرة ع�� أك�� مساحة ممكنة من األرض.  

 2017محافظة القدس حسب التجمع، الس�ان ��  ):3رقم (خر�طة 
 ²)2022(املصدر: ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة القدسالفصل األول: 
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�سبة   بلغت  فقد  وغر���ا)،  القدس  شر��   ��) القدس  مدينة  س�ان  بخصوص  أما 

%. و�ع�� هذه األرقام عن تراجع  62وال��ود    %،38حوا��    2018الس�ان العرب عام  

%. ووصلت  26%، والعرب  74تمثل    1967�� �سبة الس�ان ال��ود، إذ �انت �� عام  

، واستمرت ع�� هذه الوت��ة، لتصل  1990% للعرب عام  28% لل��ود، و 72النسبة إ��  

  .) 2020 (�ورح و حوشن،. 2000% للعرب عام  32% لل��ود، و 68

: التوزيع الس�ا�ي �� القدس، بصرف النظر عن ضم مشروع القدس الك��ى لثالث كتل )2(جدول رقم 

 استيطانية و�خراج ا�جدار لفلسطيني�ن خارج حدود املدينة 

 القدس
ا�جموع  

 الك�� 
 غر�ي القدس شر�� القدس

مجموع س�ان مدينة القدس  

القسم   –(ضمن حدود البلدية  

 والغر�ي)الشر�� 

919,400 

565,200 354,200 

 العرب

345,000 

املستوطنون  

 ال��ود

220,200 

 العرب

4,500 

 ال��ود

349,700 

 ال��ود  العرب  العرب وال��ود ضمن حدود البلدية �� شر�� القدس وغر���ا 

 569,900 349,500 عدد العرب وال��ود

 % 62 % 38 �سبة العرب وال��ود

 ) 5( )2020�ورح وحوشن (املصدر: 

 ).2020ذكرت هذه البيانات �� تقر�ر صادر عن معهد القدس لبحث السياسات ( )5(
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 2018): التوزيع ا�جغرا�� للس�ان �� القدس، 4طة رقم (ر�خ

 ) 2020( وحوشن املصدر: �ورح 

 2017-1922الس�ان �� القدس (شر�� املدينة وغر���ا) حسب الكثافة الس�انية،  :)1(ش�ل رقم 

 )  2019املصدر: �ورح وحوشن (
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 أوالً: تطور االستيطان الصهيوني في القدس 

  �خدمة   الدين  توظيف  هو  األول   أساسي�ن:  مرتكز�ن  ع��   الصهيو�ي  الفكر  �ستند 

 العملية  ا�خطوة  ُ�عت��  الذي  االستيطان  هو  والثا�ي  الصهيونية،  ا�حركة   أهداف

عن   ا�حديث   عند  صوصيةخ  املرتكز�ن  ولهذين  الفلسطينية.  األرض  ع��  للسيطرة

كرت   فلسط�ن،  احتالل   ��   ُوظفت   ال�ي  التوراتية  النصوص  من  فالكث��  القدس.
َ
ذ

أن  ذلك  شأن  من  و�ان  الصهيو�ي،  الفكر  ��  أثرت  و�التا��  شأ��ا؛  من وأعلت  القدس،

اسم  اشُتق  ذلك  إ��  و�ضافة  القدس.  نحو  ال��ودية  الدينية  واملشاعر  العواطف   يؤجج

طلق   �لمة  و��   التوراة،  ��  املذ�ورة   "صهيون"  �لمة  من   نفسها  الصهيونية  ا�حركة
ُ
 ت

وق�� داود، وحائط   القدس،  شر��  �� ع�� القدس عموًما، حيث تضم جبل صهيون 

"ال��اق"؛  الصهيونية  ا�حركة   لدى   القدس   أهمية  مدى   ع��  داللة  لذلكو   املب�ى 

. )2008 هلسة، ؛2013 (قاعود،

  ظهور   مع   بدأ  دي�ي  تار���  أساس  إ��   الديَن   الصهيونية  ا�حركة  توظيف  فكرة  ترجع

  عشر  السادس   القرن   أواخر   ��   جديدة  نزعة  تتش�ل  بدأت   إذ  ال��و�ستان�ي،  املذهب

طلق
ُ
  هم   ال��ود   أن  إليھ  دعت  ما  أهم  من  �ان   ال�ي  املسيحية"،  "الصهيونية  عل��ا  أ

  �عودوا   أن   بم�ان  الضرورة  ومن  لسط�ن،ف  املقدس  وط��م   وأن  ا�ختار،  هللا  شعب

  ذلك   ومنذ  للمسيح.  الثا�ي  للم��ء  ذلك  يمهد  ل�ي  ف��ا؛  "إسرائيل"  دولة  و�قيموا  إل��ا،

  املفكر�ن   من   الكث��   ظهر   الصهيونية،  ا�حركة   مؤسس  هرتزل،  والدة   وح�ى  الوقت

رون  الذين
ّ
تبنت    .)2013  (جاموس،  فلسط�ن  ألرض  ال��ود   عودة  لفكرة  ُينظ لذلك، 

ا�حركة الصهيونية العاملية سياسة االستيطان االستعماري؛ لتحقيق هدفها �� إ�شاء 

ركزت   الهدف،  هذا  ولتحقيق  التار�خية.  فلسط�ن  أرض  ع��  لل��ود  قومي  وطن 

انقالب   إلحداث  كشرط  لألرا�ىي  ال��ود  امتالك  مبدأ  ع��  الصهيونية  املؤتمرات 

وطرد  ديموغرا لهم،  املستوطنات  و�ناء  فلسط�ن،  إ��  ال��ود  بت�ج��  �سمح   ��

 الفلسطيني�ن م��ا. 
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 1948قبل عام  .1

الـ   القرن  منتصف  قبل  ما  وتحديًدا  االستيطان،  حركة  بْدء  ال��ود  19قبل  �ان   ،

القديمة"،  "املدينة  داخل سور  ال��ود"، و��  يطلق عل��ا "حارة  �� منطقة  �سكنون 

املنازل   ال��ود "حائط املب�ى". و�انت  ال��اق الذي �سميھ  إ�� حائط  وأقرب جغرافًيا 

.) 1991(ديم��،  وكذلك من األوقاف اإلسالمية  مستأجرة من مالك��ا الفلسطيني�ن،  

، بدأت �عض ال�خصيات ال��ودية شراء �عض األرا�ىي  19و�عد منتصف القرن الـ  

، استمرت 1897�� القدس. ومع تأسيس ا�حركة الصهيونية �عد مؤتمر "بال" سنة  

) تطور  2س. ُيظهر الش�ل رقم (ا�خطط الصهيونية املمن�جة �� االستيطان �� القد

 . 1918ح�ى عام   1818عدد ال��ود �� القدس من عام 

 1918-1819: تطور عدد ال��ود �� القدس من عام )2( ش�ل رقم

 ) 2009) والسه�� (2011املصدر: وفا (

ل االحتالل ال��يطا�ي لفلسط�ن عام  
ّ
، بداية مرحلة ذهبية لتوسع االستيطان 1917مث

) رقم  ش�ل  يظهر  خاصة،  والقدس  عامة،  فلسط�ن   �� أعداد  3الصهيو�ي  ال��ود  ) 

 .  ال��يطا�ي الحتالل�� القدس ف��ة ا والفلسطيني�ن 
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 االحتالل ال��يطا�ي: أعداد ال��ود والفلسطيني�ن �� القدس ف��ة )3( ش�ل رقم

 ) 2005) و�ارود (2009املصدر: السه�� (

 

 ما بين النكبة والنكسة .2

،  1948انت�ى االحتالل ال��يطا�ي من فلسط�ن �� اليوم ا�خامس عشر من أيار/ مايو  

ع��   نفسھ  اليوم   �� "إسرائيل"  دولة  قيام  إعالن  فلسط�ن  77.7وتم  أرا�ىي  من   %

بقوة ال��ود  استطاع  وقد  �انوا    التار�خية.  الذين  الفلسطيني�ن  جميع  طرد  السالح 

ألف فلسطي�ي. كما ضم   60�عيشون �� غر�ي القدس من منازلهم، والبالغ عددهم  

االحتالل العديد من القرى العر�ية الواقعة �� الشق الغر�ي من القدس إ�� كيانھ، 

 
ً
مل� اعُت��ت  ذلك  و�موجب  غائب�ن،  أمالك  أ��ا  ع��  أراض��م  جميع  إعالن  ا وتم 

 . )2016؛ حس�ن، 2014(فاضل، ل�ح�ومة اإلسرائيلية يحق لها بيعها والتصرف ��ا 

أدت هز�مة ا�جيوش العر�ية ا�خمسة املشاركة �� ا�حرب ضد قيام دولة "إسرائيل"،  

ز�ادة �سبة   إ��  األردن، وسور�ا، ولبنان، والعراق، ومصر،  االستيطان و��: جيوش 

%.  84  % إ�� 20، أي قبل ا�حرب، من  1948الصهيو�ي �� أرا�ىي القدس �� بداية عام  

"القدس  حدود  وترسيم  واألردن،  "إسرائيل"  ب�ن  النار  إطالق  وقف  �عد  ذلك  جاء 

عام   بي��ما  رودوس  اتفاقية  وتوقيع  والغر�ية"،  هذه  1949الشرقية  بموجب  تم   .
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 % من مساحة أرا�ىي مدينة القدس البالغة84اإلسرائيلية اعتبار  االتفاقية األردنية  

، حيث ش�لت هذه املساحة  ²كم  16.2مناطَق إسرائيلية، أي ما مجموعھ    ²كم19.3

²كم   2.2ما بات �عرف الحًقا باسم "القدس الغر�ية". بينما سيطرت األردن فقط ع��  

�سبتھ   ما  أي  القدس،  أرا�ىي  ال�لي11من  القدس  أرا�ىي  من  هذه  %  وش�لت  ة، 

أو املساحة القدس،  البلدة    شر��  وم��ا  الشرقية"،  "القدس  عليھ  يطلق  بات  ما 

% من املساحة ال�لية ال�ي �انت 40دونم، أي   900القديمة ال�ي تبلغ مساح��ا حوا�� 

 .  )1997(التفك��، تحت السيطرة األردنية 

لتعز�ز    اس��اتيجيت�ن  االحتالل  سلطات  اتخذت  ا�جديد،  الواقع  هذا  ظل   ��

االستيطان �� القدس، تمثلت األو�� �� إقامة أحياء استيطانية ع�� أرا�ىي القدس،  

التا�عة  العر�ية  �� إقامة مستوطنات استعمار�ة ع�� أرا�ىي القرى  الثانية  وتمثلت 

انًيا �� القدس، �� الف��ة املمتدة ب�ن عام  حًيا استيط  15للقدس. وقد تم فعلًيا بناء  

مستوطنة �� قرى القدس، �� ف��ة زمنية    21، وكذلك تم إقامة  1963وعام    1948

وجميع هذه األحياء واملستوطنات  ،1952وح�ى عام    1948قص��ة امتدت من عام  

.)2009(جابر، تقع �� الشق الغر�ي من القدس  

197، إ��  1948ألًفا �� عام    84ارتفع عدد املستوطن�ن املقيم�ن �� غر�ي القدس من  

. و�قيت البلدة القديمة ومناطق من شر�� القدس تحت  1967ألًفا �� حز�ران/ يونيو  

. الرسم التا�� يب�ن ز�ادة عدد املستوطن�ن �� القدس،  1967سيطرة األردن ح�ى عام  

 .  1967ح�ى   1948من  
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 1967ح�ى عام  1948: تطور عدد املستوطن�ن �� القدس من عام )4( ش�ل رقم
 ) 2011) ووفا ( 2010املصدر: مؤسسة القدس للثقافة وال��اث (

�عد تقسيم القدس ب�ن األردن و"إسرائيل"، �انت قضية ترسيم ا�حدود البلدية ذات  

أهمية ديموغرافية بالنسبة لألردن، حيث وصل عدد الس�ان العرب �� شر�� القدس  

. لذلك، عمل األردن ع�� توسيع حدود بلدية ²كم  2.2ألًفا �سكنون �� مساحة    45إ��  

عام   الشرقية"  مساح  1952"القدس  إ��  لتصل  املناطق ²كم  6.5��ا  ضمت  حيث   ،

التالية: قر�ة سلوان، وراس العمود، والصوانة، وأرض املسمار، وا�جزء ا�جنو�ي من  

. بقيت  ²كم  3قر�ة شعفاط. و�الرغم من ذلك، لم تزد مساحة ا�جزء املب�ي ف��ا عن  

قضية توسيع حدود البلدية أولو�ة للمجلس البلدي، وقد ناقش عدة مق��حات ��  

ورات البلدية ا�ختلفة دون تنفيذ �ىيء ع�� األرض، واستمر األمر كذلك ح�ى عام الد

، ولكن ذلك  ²كم  75، إذ �انت هناك توصية لتوسيع حدود البلدية لتصل إ��  1964

عام   حرب  �شوب  �سبب  يتم  ،    1967لم  التحر�ر  1997(التفك��  منظمة  ؛ 

�ية"، فقد تم توسيعها  أما بخصوص حدود بلدية "القدس الغر .  )2013الفلسطينية،  

. 1948عام   ²كم  16، �عد أن �انت  ²كم 38، لتصل إ��  1950عام 
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 : التطور التار��� �حدود بلدية القدس )5 (رقم خر�طة
 أ)2000صدر: باسيا (امل

 1967ما بعد احتالل عام  .2

الضفة الغر�ية بما ف��ا شر��    1967احتلت "إسرائيل" خالل حرب حز�ران/ يونيو  

ا�جوالن   ومرتفعات  املصر�ة،  سيناء  جز�رة  شبھ  وكذلك  غزة،  وقطاع  القدس، 

إصدار   القدس،   �� االستيطان  بخصوص  االحتالل  خطوات  أو��  و�انت  السور�ة. 

اإلسرا للسيادة  الشرقية"  "القدس  بضم  الكنيست  من  قرار قانون  و�صدار  ئيلية، 
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71أصبحت مساح��ا  بتوسيع حدود بلدية القدس من القسم الشر�� ا�حتل، حيث  

.  عمل االحتالل  ) 2009(جابر،  السيطرة األردنية    تحت  ²كم  6.5�عد أن �انت    ²كم

ع��   األطواق  اس��اتيجية  تطبيق  ع��  القدس  ملدينة  احتاللھ  مستو�ات فوَر  ثالثة 

   مختلفة، و�� �التا��:

(داخل سور القدس القديمة): قام االحتالل بتوسيع ال�� ال��ودي    الطوق األول: .1

ىبيًتا وم�جدين �� حارة املغار�ة، حيث سوّ 135، �عد هدمھ ألك�� من  1968عام  

ال�� باألرض؛ ل�ي يف�ح ا�جال أمام ال��ود ألداء طقوسهم الدينية عند حائط  

و�اب   الشرف ق. و�عد ذلك، قام االحتالل بتوسيع حارة ال��ود، �عد ضم حارة  ال��ا

البالغ عددهم   املتاخمت�ن، وطرد س�ا��ا  استبدال    6السلسلة  وتم  600آالف، 

مستوطن. واليوم، تمثل مساحة ال��    5000  -  3500عائلة ��ودية ��م، أي حوا��  

افة إ�� ذلك، تم االستيالء % من مساحة البلدة القديمة. إض20ال��ودي أك�� من  

 عر�ًيا، موزعة �� األحياء العر�ية ا�ختلفة داخل سور البلدة القديمة   56ع��  
ً

من�ال

 .)2014؛ فاضل، 1991(ديم��، 
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 ): االستيطان اإلسرائي�� داخل حدود البلدة القديمة6( خر�طة رقم
 ) 2014(باسيا املصدر: 
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الثا�ي: .2 املوسعة).   الطوق  البلدية  القديمة، وداخل حدود  القدس  (خارج حدود 

شمال   �� ممتدة  مستوطنات  مجموعة  من  يتألف  حزاًما  االحتالل  أقام  حيث 

القر�بة  العر�ية  األحياء  من  العديد  ضم  وكذلك  وجنو��ا،  الشرقية"  "القدس 

. و�ان هدف االحتالل �ش�ل أسا�ىي )2014؛ فاضل،  2016  (حس�ن،  لسيطرتھ

الضفة   مع  أو  القدس،  داخل   �� سواء  فلسطينية،  جغرافية  وحدة  أي  قطع 

الشمالية  املناطق  من  للقدس   
ً

عازال املستوطنات  هذه  ش�لت  حيث  الغر�ية، 

ال الغر�ية، كما �ان هدف االحتالل  ��    وصول وا�جنو�ية للضفة  ألغلبيٍة ��ودية 

القدس، ومنع نمو املناطق العر�ية املتاخمة. وقد وصل عدد هذه املستوطنات 

مستوطنة، و��: جيلو، وهارحوما، وجفعات هماطوس، وشرق تلبيوت،   11إ��  

ومعالوت   أش�ول)،  (رامات  مفتار  وجفعات  الفر�سية،  والتلة  س�و�س،  وجبل 

ات زئيف، والن�ي �عقوب. وهنا ال بد  دفنة، ورامات شلومو، ورامات ألون، و��ج

من اإلشارة إ�� أن معظم هذه املستوطنات أقيمت �� ف��ات زمنية متقار�ة، ابتداًء 

، باستثناء مستوطنة هارحوما ال�ي أقيمت عام  1975وح�ى عام    1967من عام  

1991 .
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 داخل الطوق الثا�ي  اإلسرائيليةاملستوطنات  ):7( رقم ر�طةخ

 ب)2000باسيا ( املصدر:

يمتد هذا الطوق ب�ن حدود بلدية    ).القدس  بلدية  حدود (حول    :الثالث  الطوق  .3

القدس وحدود ما بات �عرف اليوم بمشروع مخطط "القدس الك��ى". و��دف  

إ�� إيجاد سور ما�ع ملدينة القدس من خارج حدود بلدي��ا،   بناء هذا الطوق 

بالعرب   لل��ود و��عادهم عن االحت�اك  دائم  تواصل  (منظمة  وكذلك ضمان 

.)2013ر�ر الفلسطينية،  التح



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة القدسالفصل األول: 
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 داخل الطوق الثالث  ة �� القدس الك��ى ليسرائي املستوطنات اإل  ):8( خر�طة رقم

 ) 2006أر�ج ( املصدر:

 ثانياً: أشكال االستيطان الصهيوني في محافظة القدس

 المستوطنات .1

القدس، عملت العديد من املصادر ع�� توثيق املستوطنات اإلسرائيلية املوجودة ��  

ب�ن هذه املصادر تبايًنا  بي��ا، يت�ح أن  ولكن من الوا�ح أن هناك  . فعند املقارنة 

التباين �عود إ�� سبب�ن رئيس�ن: األول هو أن �عض املصادر �عت�� مجموعة املناطق 



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عدة   �عت��ها  اآلخر  والبعض  واحدة،  مستوطنة  �عضها  من  املتقار�ة  االستيطانية 

الع يزداد  رامون  مستوطنات، و�ذلك  ، مستوطنة 
ً

للمستوطنات. فمثال دد  اإلجما�� 

ف��ا حوا��   �عيش  ال�ي  "جفعات حال مفتار"    2000إش�ول  مستوطن، ومستوطنة 

حوا��   ف��ا  �عيش  الوط�ي    3200ال�ي  املعلومات  مركز  يصنفهما  مستوطن، 

الفلسطي�ي ع�� أ��ما مستوطنة واحدة، بينما يصنفهما مكتب األمم املتحدة لتنسيق  

 ؤون اإل�سانية ع�� أ��ما مستوطنتان.  الش

�عض   �ش��ط  حيث  املستوطنة،  �عر�ف  بمعاي��  مرتبط  فهو  الثا�ي،  السبب  أما 

كمستوطنة  لتوثيقها  كشرط  باملستوطن�ن،  مأهولة  املستوطنة  ت�ون  أن  املصادر 

من   خالية  �انت  لو  ح�ى  املستوطنة،  إقامة  بمجرد  يكتفي  اآلخر  والبعض  رسمية، 

املستوط الشؤون  الس�ان  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  يصنف   ،
ً

فمثال ن�ن. 

أ��ا   ع��  القديمة،  القدس  أسوار  من  القر�ب  القديم،  الشرطة  مركز  اإل�سانية، 

مستوطنة، بينما ال �عت��ها معظم املصادر األخرى مستوطنة. إضافة إ�� ذلك، يتم  

أو امل  التجمعات  ناطق االستيطانية، أحياًنا اعتبار بؤرة استيطانية كب��ة، و�� تلك 

منال�ي   رس�ي  اع��اف  ع��  تحصل  وجود    لم  عن  النظر  �غض  االحتالل،  ح�ومة 

مستوطن�ن �عيشون ف��ا أم ال، ع�� أ��ا مستوطنة رسمية، و�ذلك يز�د تلقائًيا عدد  

و�ا��  القدس،  محافظة   �� املستوطنات  عدد   �� التباين  هذا  ينطبق  املستوطنات، 

 الغر�ية. محافظات الضفة 

�عدد   يتعلق  فيما  التالية  ا�حددات  البحث  هذا  سيعتمد  سبق،  ما  ع��  بناًء 

 املستوطنات �� القدس: 

التقسيم  .1 حسب  القدس  محافظة  حدود  ضمن  املقامة  املستوطنات  اعتماد 

اإلداري للمحافظات �� الضفة الغر�ية، الذي أ�شأتھ السلطة الفلسطينية �عد 

و�التا��، أوسلو.  اتفاق  حدود    توقيع  داخل  املقامة  املستوطنات  تلك  �شمل 

(املنطقة   محافظة J1القدس  أرا�ىي  با��  ع��  املقامة  املستوطنات  وكذلك   ،(
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(املنطقة األخرى،   J2القدس  ا�حافظات  من  املستوطنات  اعتماد  يتم  ولن   ،(

وتحديًدا مستوطنات تجمع عتصيون املوجودة ضمن حدود محافظة بيت �حم، 

 ا من مخطط القدس الك��ى. رغم أ��ا �عت�� جزءً 

 اعتماد املصدر الذي يحتوي ع�� معلومات مفصلة ومحدثة أك�� من غ��ها.  .2

 J2و   J1: املستوطنات اإلسرائيلية �� منطقة )9( رقم ر�طةخ
 OCHA, (2021)املصدر: 

مل  أ��ا  يت�ح  ،املعيار�ن  هذينتطبيق    عند  التفاعلية  ا�خر�طة   ��  ؤسسة متوفرة 

عدد   لتحديد  عل��ا االعتماد  سيتم لذلك .(Washington Institute, 2021) واشنطن 

املصدر   سيستفيد  كما  وأسما��ا.  املستوطنات من  ع��    نفسھ   الباحث  ل�حصول 

األخرى  املعلومات  وسنة   املستوطن�ن  عدد   مثل  ،�عض  االستيطانية،  واألبنية 

أك�� ��    ، مؤسسة واشنطن  أن   إ��  هناوتجدر اإلشارة    التأسيس لبعض املستوطنات.

كما تم   حول االستيطان.  2020محدثة ح�ى عام    تفصيلية  معلوماتمؤسسة توفر  

 طنات عن امل�ان ا�جغرا�� للمستو   ا�حديث  عنداألخرى    املصادر   من  عدد �  �إ  الرجوع

األمم املتحدة لتنسيق    ملكتبوا�خر�طة التفاعلية    ،خرائط جوجل   :و��   ، ومساحا��ا

الباحث بتحليل ا�خرائط ليصل   وقام . ) (OCHA, 2021أو�شا   –الشؤون اإل�سانية 

 إ�� املساحة األقرب إ�� الدقة.  



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التفاعلية    ا�خر�طة  ،(Washington Institute, 2021)ملؤسسة واشنطن  بناًء ع�� 

يبلغ   القدس،  محافظة  حدود  ضمن  املستوطنات  عدد  وتجدر    23فإن  مستوطنة. 

هناك   أن  إ��  كمستوطنات   4اإلشارة  مؤخًرا  االحتالل  ��ا  اع��ف  استيطانية  بؤر 

رسمية، وتم ضمها إدارً�ا للمستوطنة األقرب ل�ّلٍ م��ا.

يمكن تقسيم املستوطنات �� محافظة القدس إ�� أر�ع مجموعات كما ي��:

(منطقة   .1 القدس  داخل حدود  الواقعة  بلدية J1)املستوطنات  داخل حدود  أو   ،

 .)6(مستوطنة 12القدس، و��  

، وتحديًدا �� كتلة جفعات زئيف االستيطانية، J2املستوطنات الواقعة �� منطقة   .2

 .)7(مستوطنات 4و��  

منطقة   .3  �� الواقعة  معاليھ  J2املستوطنات  كتلة   �� وتحديًدا  أدوميم ، 

 .)8(مستوطنات 4االستيطانية، و�� 

 .)9(مستوطنات  3، و��  J2با�� املستوطنات الواقعة �� منطقة  .4

 . 10تم ترقيم هذه املستوطنات باللون األبيض �� ا�خر�طة رقم  )6(
 .10ا�خر�طة رقم  تم ترقيم هذه املستوطنات باللون األصفر ��   )7(
 .10تم ترقيم هذه املستوطنات باللون األسود �� ا�خر�طة رقم   )8(
 .10 تم ترقيم هذه املستوطنات باللون األخضر �� ا�خر�طة رقم )9(



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة القدسالفصل األول: 
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 �� محافظة القدس االستيطانية : املستوطنات)3(جدول رقم 

 الرقم
اسم 

 املستوطنة 

األرض 

الفلسطية  

املقامة 

عل��ا 

 املستوطنة 

املوقع 

ا�جغرا�� 

من  

 القدس

سنة  

 التأسيس 

املساحة 

 التقدير�ة/

 دونم

 عدد 

 املستوطن�ن

التوجھ  

 األيديولو��

 ، أو داخل حدود بلدية القدس J1)املستوطنات داخل حدود القدس (منطقة  

 )10(جيلو 1

بيت جاال، 

و�يت 

صفافا،  

وشرفات   

 والو�جة

جنوب 

 غرب 
 دي�ي علما�ي 26,900 3,000 1971

2 

جبل أبو 

غنيم  

 وهارحوما

أم طو�ا، 

و�يت 

ساحور 

و�يت 

 صفافا 

 علما�ي دي�ي 20,090 2،300 1991 جنوب 

3 
شرق تل 

 بيوت
 صور باهر

جنوب 

 شرق 
 علما�ي دي�ي 14,521 1,567 1973

4 
ال�� 

 ال��ودي 

البلدة 

 القديمة
 دي�ي 3,020 150 1967 غرب 

5 
جبل 

 س�و�س 

العيسو�ة  

 والطور 

شمال 

 شرق 
1969 640 310 - 

6 
التلة  

 الفر�سية

شعفاط 

 ولفتا

شمال 

 شرق 
 مختلط  6,691 822 1971

من املستوطنات تقع ع�� ا�حدود ب�ن ا�حافظات، فمن الناحية ا�جنو�ية،   ًدامن ا�جدير ذكره أن هناك عد  )10(

يقع قسم من مستوطنة جيلو ومستوطنة هارحوما (جبل أبو غنيم)، ضمن محافظة القدس، والقسم اآلخر 

املستوطنت�ن حوا��   �لتا   �� ويستوطن  �حم،  بيت  هذه    47ضمن محافظة  تكرار ذكر  تم  ألف مستوطن. وقد 

القسم األك�� من مستوطنة جفعات زئيف املستوطنات   الشمالية، فيقع  الناحية  أما من  �� �لتا ا�حافظت�ن. 

ضمن حدود محافظة القدس، وقسم صغ�� ضمن حدود محافظة رام هللا والب��ة،   �وخاف �عقوب،ومستوطنة  

لذلك تم اعتماد �لتا املستوطنت�ن ضمن حدود محافظة القدس فقط، ويستوطن �� �لتا املستوطنت�ن حوا��  

 ألف مستوطن.   30



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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7 
رامات  

 اش�ول 

الشيخ  

 جراح ولفتا 

شمال 

 شرق 
 دي�ي 11,504 550 1968

8 
معالوت 

 دفنة

الشيخ  

 جراح 

شمال 

 شرق 
 دي�ي 10,771 310 1973

9 
رامات  

 شلومو 

شعفاط، 

و�يت 

 حنينا 

 دي�ي 14,760 820 1995 شمال 

10 
رامات  

 ألون 

بيت اكسا 

 ولفتا

شمال 

 غرب 
 مختلط  47,659 2,875 1970

11 
��جات  

 زئيف

بيت 

حنينا، 

وشعفاط، 

وحزما، 

 وعناتا 

شمال 

 شرق 
1982 3,800 40,936 

دي�ي 

 وعلما�ي 

12 
الن�ي 

 �عقوب 

الرام،  

و�يت 

حنينا، 

 وحزما

شمال 

 شرق 
 مختلط  24,235 1,240 1970

اقعة �� منطقة   ، وتحديًدا �� كتلة جفعات زئيفJ2املستوطنات الو

13 
جفعات  

 زئيف

رافات 

 وا�جيب

شمال 

 غرب 
 مختلط  20,519 2,998 1983

14 
جفعون 

 حداشاه 

بيت إجزا 

 و�دو

شمال 

 غرب 
 علما�ي  1,271 248 1977

15 
هار 

 صموئيل 

قر�ة 

 صموئيل 

شمال 

 غرب 
1998 300 -)11( - 

 هارادار 16

بدو و�يت 

سور�ك   

 وقطنة 

شمال 

 غرب 
 مختلط  4,405 118 1986

التفاعلية ملؤسسة واشنطن    )11( ا�خر�طة  ا(Washington Institute, 2021)حسب  فإن عدد   ،  �� ملستوطن�ن 

)، وهو �شمل كذلك عدد املستوطن�ن �� مستوطنة هار صموئيل، حيث �عت�� 20,519مستوطنة جفعات زئيف (

هار  مستوطنة  اعتمدنا  فقد  الدراسة،  هذه   �� أما  زئيف.  �جفعات  تا�عة  صموئيل  هار  مستوطنة  املؤسسة 

 ة جفعات زئيف. صموئيل كمستوطنة مستقلة، لكن عدد س�ا��ا مضمن �� عدد س�ان مستوطن
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اقعة �� منطقة   ، وتحديًدا �� كتلة معاليھ أدوميم االستيطانية J2املستوطنات الو

 علما�ي  1,543 690 1982 شرق  عناتا  علمون  17

18 
كفار  

 أدوميم
 مختلط  4,669 820 1979 شرق  عناتا 

19 
معاليھ 

 أدوميم

الع��ر�ة، 

وأبو د�س،  

 والزعّيم

 علما�ي  40,964 7,200 1975 شرق 

 كيدار 20
السواحرة 

 الشرقية
 دي�ي 1,590 420 1985 شرق 

اقعة �� منطقة   J2با�� املستوطنات الو

21 
�وخاف  

 �عقوب 

كفر عقب  

 و�رقة
 دي�ي 9,538 2,311 1984 شمال 

22 

جيفا  

بنيام�ن  

 (آدم)

 جبع 
شمال 

 شرق 
 مختلط  5,815 1,324 1984

 �اليا 23
قر�بة من  

 أر�حا 

شرق 

 جنوب 
 علما�ي  461 771 1968

  312,172 33,778 ا�جموع 
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 : املستوطنات اإلسرائيلية �� القدس )10(رقم  ر�طةخ

 (Washington Institute, 2021)املصدر: 

 البؤر االستيطانية  .2

يمكن القول إن موجة البؤر االستيطانية �عود إ�� بداية التسعينيات، وتحديًدا �عد  

 من  ، إذ 1993توقيع اتفاق أوسلو عام 
ً

 آخر. فبدال
ً

إن التمدد االستيطا�ي أخذ شكال

بناء مستوطنات جديدة، باتت اس��اتيجية االحتالل تتمثل �� بناء بؤر استيطانية إ��  

وتجدر   األم.  للمستوطنة  وضمها  الحًقا،  ��ا  واالع��اف  القائمة،  املستوطنات  جانب 

يطانية غ�� قانو�ي، و�جب  اإلشارة هنا، إ�� أن محاكم االحتالل �عت�� بناء البؤر االست

الدعم   وسائل  بتوف��  عملًيا،  ا�ح�ومة  تقوم  لكن  وفكها،  إخال��ا  ع��  العمل 

�عدم   االل��ام  االحتالل  يؤكد رفض  البؤر. ومما  لبناء  للمستوطن�ن  �افة  اللوجس�ي 

القر�بة. للمستوطنة األم  الكث�� م��ا الحًقا وضمها  البؤر، هو شرعنة   شرعية هذه 



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة القدسالفصل األول: 
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ثال، تم شرعنة بؤرة ميغرون ا�جديدة، وضمها إ�� مستوطنة �وخاف  فع�� سبيل امل 

كفار   ملستوطنة  رسمًيا  ضمها  تم  ال�ي  ألون  لبؤرة  بالنسبة  األمر  وكذلك  �عقوب، 

مستوطنة،  إ��  تحولت  ثم  كبؤرة،  بدأت  ال�ي  االستيطانية  البؤر  ومن  أدوميم. 

يطا�ي �� هذه البؤر  بؤرة/مستوطنة هار صموئيل. كذلك من املالحظ أن البناء االست

ا عمرانًيا منظًما؛ مما يدل ع�� أنھ ا�ع�اس الس��اتيجية أك��، وليس  
ً
�عكس تخطيط

. و�التا�� يمكن القول: إن رفض ا�حاكم اإلسرائيلية لبناء )12(مجرد اختيار م�ان ما

 البؤر، ما �� إال خطوات تكتيكية، �� مسار استيطا�ي ممتد زمانًيا وم�انًيا. وأًيا �انت

املسميات، فإن النتيجة واحدة، و�� التمدد االستيطا�ي ع�� أرا�ىي الضفة الغر�ية  

بؤرة استيطانية،   11عموًما، بما ف��ا القدس. يوجد ضمن حدود محافظة القدس  

 ، و�� معاليھ هز�تيم، وتتبع لل�� ال��ودي.  1998وقد بنيت أو�� هذه البؤر عام  

 حافظة القدس: البؤر االستيطانية �� م )4(جدول رقم 

 اسم البؤرة  الرقم

األرض 

الفلسطينية  

املقامة عل��ا  

 البؤرة 

املستوطنة  

األم التا�عة  

 لها 

سنة  

 التأسيس 

املساحة 

التقدير�ة 

 (دونم) 

عدد 

 املستوطن�ن

1 
معاليھ 

 هز�تيم
 400 12 1998 ال�� ال��ودي  البلدة القديمة

2 

غرب 

�وخاف  

 �عقوب 

 كفر عقب 
�وخاف  

 �عقوب 
2002 16 10 

3 

�وخاف  

�عقوب  

 شرق 

 مخماس 
�وخاف  

 �عقوب 
2002 4 5 

 223 1992 كفار أدوميم  جورة الشمعة  نو�� برات 4

واشنطن   )12( ملؤسسة  التفاعلية  ا�خر�طة  تحليل  �عد  أخذت  األمثلة  ، (Washington Institute, 2021)هذه 

 (OCHA, 2021)وخر�طة  
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5 

جفعات  

جرانيت (تلة  

468 ( 

 14 2002 كفار أدوميم  خان األحمر 

عدد 

املستوطن�ن ��  

مستوطنة  

كفار أدوميم  

�شمل عدد  

املستوطن�ن ��  

  -هذه البؤر 

عدد 

املستوطن�ن ��  

�ل بؤرة غ�� 

 معروف 

 262 1990 كفار أدوميم  عناتا  ألون  6

 البقعة  ب�ي آدم 7
جيفع  

 ) (آدمبنيام�ن 
2004 140 50 

8 
نوف  

 صهيون 
 160 19 2006 شرق تلبيوت  جبل املك�� 

 - 8 2001 هار صموئيل  أم طو�ا  هارو�ي 9

10 
كيدار 

 القديمة

السواحرة 

 الشرقية
 - 32 - كيدار

 OCHA (2021)و Washington Institute (2021)و) 2014) وأر�ج (2017املصدر: وفا (

 

 جدار الفصل العنصري  .3

عام   الغر�ية  الضفة   �� العنصري  الفصل  جدار  بناء  رئيس  2002بدأ  عهد   ��  ،

ا�ح�ومة األسبق أرئيل شارون. وهو جدار يب�ي االحتالل جزًءا منھ بمحاذاة ا�خط  

األخضر، و�توغل �� جزء آخر بضع كيلوم��ات �� أرا�ىي الضفة الغر�ية. يبلغ طول 

% تقر�ًبا قيد  10% منھ، بينما ما زال  70كم، وقد تم بناء أك�� من    770ا�جدار حوا��  

ْ�َن �عد.  و�عد االن��اء من بناء �امل ا�جدار، فإنھ سي�ون قد ضم 20واإلنجاز،  
ُ
% لم ت

�� محيط  13خلفھ، أي    ²كم  733 يبلغ طول ا�جدار  الغر�ية.  % من أرا�ىي الضفة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة القدسالفصل األول: 
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�ل عام  كم، و�بلغ ارتفاع ا�جدار �ش  142  -القدس)  أو ما يطلق عليھ (غالف    -القدس

 .    )13()2016(ا�جز�رة،  أمتار 8

 س ): مسار جدار الفصل حول القد11( رقم ر�طةخ

) 2014املصدر: التفك�� (

عام   ��اية  ا�جيش  2012��  وقام  القدس،  غالف   �� ا�جدار  بناء  االحتالل  أكمل   ،

مسؤولي��ا   تتو��  رسمية  ممرات  لتصبح  العسكر�ة؛  ا�حواجز  بتأهيل  اإلسرائي�� 

املطارات   وقرى  )2014(التفك��،  سلطة  أحياء  عزل  ع��  ا�جدار  عمل  وقد   .

  �� �انت  حدود  فلسطينية  خارج  أصبحت  ثم  القدس،  بلدية  حدود  ضمن  األصل 

��: كفر عقب �� شمال القدس، ومخيم    القرى واألحياءالقدس بفعل ا�جدار. وهذه  

شعفاط �� شمال شرق القدس، ومنطقة الشياح �� شرق القدس، وكذلك منطقة  

أبو مغ��ة (ب�ن أبو د�س والسواحرة) �� جنوب شرق القدس، ومنطقة بيت عونا ��  

 ال يتوفر معلومات حديثة عن �سبة ا�جدار الذي تم االن��اء من بنائھ ح�ى اآلن والنسبة املتبقية.  )13(



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جنوب غرب القدس من أرا�ىي بيت جاال. يبلغ مجموع الفلسطيني�ن الذين تم عزلهم 

يتجمع معظمهم �� كفر عقب ومخيم   ألف فلسطي�ي، 150عن حدود بلدية القدس 

. و�ينما يذكر مركز اإلحصاء اإلسرائي�� أن عدد الس�ان )2017(التفك��،  شعفاط  

يبلغ   وشعفاط  عقب  كفر  د   60��  أظهرت  فقد  املياهألًفا،  التحاد    البلدي   راسة 

�� كفر عقب وشعفاط    " جيحون " الفلسطيني�ن  الس�ان  أن عدد  التا�ع لالحتالل، 

ب�ن   و    120ي��اوح  املناطق  ) 2017(قاسم،  ألًفا    140ألًفا  التالية  ا�خر�طة  ظهر 
ُ
ت  .

 الفلسطينية ال�ي تم إخراجها من ضمن حدود بلدية القدس بفعل ا�جدار.  

 
 ل (مخيم شعفاط وكفر عقب)): املناطق املعزولة �� القدس بفعل ا�جدار الفاص12خر�طة رقم (

 ) 2018املصدر: دائرة ا�خرائط ونظم املعلومات ا�جغرافية (



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محافظة القدسالفصل األول: 
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وفرها   ال�ي  البيانات  إ��  و�النظر  أخرى،  ناحية  لتنسيق  من  املتحدة  األمم  مكتب 

بالضفة  (OCHA,2021)الشؤون اإل�سانية   التفاعيلة ا�خاصة  �� موقع ا�خر�طة   ،

فلسطينية  قرى    4ع�� محاصرة  �� شمال القدس  عمل  الغر�ية، فإن ا�جدار الفاصل  

من جميع ا�جهات، و��: بيت حنينا البلد، و��� نباال، وا�جيب، وا�جديرة، ويسكن ��  

ا�جدار    ألف   15هذه القرى حوا��   إ�� ذلك، حاصر    قلنديا   قر�ةفلسطي�ي. إضافة 

حوا��    ،)14(البلد   ف��ا  �سكن  من  ،  فلسطي�ي  600ال�ي  أما  األر�عة.  ا�جهات  من 

من   القر�بة  الشرقية  أدوميمالناحية  معاليھ  قرى    ،مجمع  عدة  محاصرة  تم  فقد 

فلسطينية من ا�جهات األر�عة، حيث ي��كز معظم الس�ان �� منطقة الزعّيم، و���  

الثالثة حوا��   املناطق  �� هذه  فلسطي�ي.    6500املس�وب، وا�خان األحمر، ويعيش 

ا�جهات  تمت محاصر��م من  الذين  الفلسطيني�ن  إن مجموع  القول:  يمكن  و�ذلك 

ألف فلسطي�ي.    22أك�� من   ،األر�عة با�جدار الفاصل ضمن حدود محافظة القدس

باللون  إل��ا  ومشار  ا�جهات،  جميع  من  املعزولة  املناطق  تو�ح  التالية  ا�خر�طة 

محافظة  أرا�ىي  ع��  املوجودة  الفلسطينية  املناطق  با��  ذلك  إ��  يضاف  األزرق. 

 القدس، وخارج حدود البلدية.

 
فلسطي�ي من س�ا��ا األصلي�ن، و�� تختلف عن مخيم    600قلنديا البلد �� قر�ة فلسطينية �سكن ف��ا حوا��   )14(

 آالف من الالجئ�ن الفلسطيني�ن.    8قلنديا الذي �سكن فيھ أك�� من  



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: املناطق ا�حاصرة با�جدار الفاصل من جميع ا�جهات �� القدس)13(رقم  ر�طةخ

 OCHA (2021)املصدر: 

% فقط من الس�ان الفلسطيني�ن ��  32) أن حوا��  5تظهر البيانات �� ا�جدول رقم ( 

% من68محافظة القدس، �عيشون داخل حدود بلدية القدس. هذا �ع�ي أن حوا�� 

ا�جدار   بفعل  أصبحوا،  القدس،  محافظة  أرا�ىي  ع��  املقيم�ن  الفلسطيني�ن 

جغرا�� مع البلدات العر�ية  الفاصل، معزول�ن عن امل�جد األق�ىى، وعن التواصل ا�

   داخل حدود بلدية القدس. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محافظة القدسالفصل األول: 
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 : عدد س�ان محافظة القدس)5( رقم جدول 

 النسبة املئو�ة % الف باآل عدد الس�ان 

 J1 * 345 67.8عدد الس�ان الفلسطيني�ن الك�� داخل حدود البلدية 

البلدية   حدود  من  إخراجهم  تم  الذين  الفلسطيني�ن  الس�ان   J1عدد 

 بفعل ا�جدار الفاصل** 
150 - 

 - J1 195عدد الس�ان الفلسطيني�ن التقديري الباق�ن ضمن حدود البلدية 

بلدية  حدود  خارج  الفلسطينية  املناطق   �� الك��  الس�ان  عدد 

 *** J2القدس، وداخل حدود محافظة القدس 
167 32.2 

 100 512 العدد الك�� للفلسطيني�ن داخل حدود محافظة القدس 

 )*** 2021* وا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي (*) 2017وقاسم ( *) 2020املصدر: �ورح وحوشن (

 

 الطرق االلتفافية   .4

الطرق االلتفافية، أو الطرق السريعة ال�ي بدأ االحتالل بتشييدها �عد سيطرتھ ع��  

الضفة   أك��  أرا�ىي  ع��  السيطرة   �� االس��اتيجيات  أخطر  إحدى   �� الغر�ية، 

الفلسطينية، ور�ط املستوطنات اإلسرائيلية مع �عضها  مساحة ممكنة من األرض 

االحت�اك  دون  السهل  بالتواصل  للمستوطن�ن  �سمح  طرق  شبكة  ضمن  البعض، 

االحت  دولة  داخل  إ��  تمتد  الشبكة  أن هذه  الفلسطينية. كما  األرض  الل،  بصاحب 

و�التا��، فإن تنقل املستوطن�ن ب�ن أرا�ىي الضفة الغر�ية واألرا�ىي ا�حتلة، بات من  

 السهولة بم�ان، حيث وفر لهم حر�ة التنقل �� أغلب أرا�ىي فلسط�ن التار�خية.

تحتل القدس، إضافة إ�� أهمي��ا الدينية والتار�خية، أهمية جيواس��اتيجية، حيث  

ضفة الغر�ية. ساهم ذلك �� جعلها نقطة تقاطع لعدد  تقع �� قلب فلسط�ن، وقلب ال 

من الطرق االلتفافية املمتدة من الشمال إ�� ا�جنوب، ومن الشرق إ�� الغرب. إضافة  

الطرق   إ��  توصل  القدس  محافظة  داخل  أخرى  التفافية  طرق  هناك  ذلك،  إ�� 

 ) ا�جدول رقم  يظهر  ا6الرئيسة.  الطرق  وأبرز  الرئيسة  االلتفافية  الطرق  لداخلية ) 

 الفرعية �� شر�� القدس. تم االعتماد ع�� خرائط جوجل لقياس املساحة والطول.  
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 : الطرق االلتفافية الرئيسة املارة بالقدس وأبرز الطرق الداخلية �� القدس )6(جدول رقم 

 الطرق االلتفافية الرئيسة

 امتداد الشارع  اسم الشارع  الرقم

طول 

الشارع  

 الك�� (كم) 

الشارع �� طول 

شر�� القدس 

 (كم) 

 ) 60شارع رقم ( 1
من ب�� السبع جنوً�ا إ�� مدينة الناصرة 

 
ً

 شماال
250 22 

 ) 1شارع رقم ( 2
ا إ�� تل 

ً
من األغوار �� منطقة أر�حا شرق

 أبيب و�افا غرً�ا
90 18 

 ) 50شارع رقم ( 3
من قلنديا شمال القدس، ح�ى مف��ق 

 جيلو جنوً�ا
16 6 

 ) 45(شارع رقم  4
 إ�� �جن عوفر  

ً
ا، وصوال

ً
من الرام شرق

 غرً�ا
4.5 4.5 

 الطرق الفرعية الداخلية

1 
 ) 417شارع رقم (

 

من مف��ق أدوميم شرق القدس، إ��  

مف��ق جفعات شاؤول وسط غر�ي  

 القدس 

15 12 

2 
 ) 437شارع رقم (

 

من قلب كتلة معاليھ أدوميم شر��  

) 60القدس ح�ى يصل شارع رقم (

 
ً

 شماال

12.5 12.5 

3 
 ) 458شارع رقم (

 

من كتلة معاليھ أدوميم شر�� القدس  

ح�ى يصل أق�ىى شمال محافظة رام 

 هللا 

39.5 5 

4 
 ) 436شارع رقم (

 

من مستوطنة معالوت دفنة �� شمال  

القدس ح�ى يصل مستوطنة جفعات  

 
ً

 زئيف شماال

13.3 8.8 

5 

)  16شارع رقم (

 (األنفاق)

 

ا ح�ى يتصل من منطقة 
ً
الزعّيم شرق

) بالقرب من ا�جامعة 417�شارع رقم (

 الع��ية �� الشمال الغر�ي

3.2 

طول النفق  

 م�ً�ا) 650(

3.2 

6 

 )  13شارع رقم (

 (موشيھ ديان) 

 

) �� شمال  1يبدأ كمخرج من شارع رقم (

القدس ح�ى قرب مستوطنة الن�ي 

 
ً

 �عقوب شماال

4.3 4.3 
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7 
 ) 20شارع رقم (

 

مستوطنة ��جات زئيف �� شمال من 

القدس ح�ى يصل إ�� الشارع الرئيس  

 ) غرً�ا 50رقم (

4.2 4.2 

 املصدر: تحليل الباحث باالعتماد ع�� خرائط جوجل 

 

 الحواجز العسكرية  .5

�عت�� ا�حواجز اإلسرائيلية �� القدس إحدى أهم اس��اتيجيات السيطرة والتحكم ��  

حاجًزا عسكرً�ا دائًما، يمر من   13الفلسطي�ي. يوجد �� القدس العامل الديموغرا�� 

هذه   التالية  والبيانات  ا�خر�طة  تو�ح  القدس.  مدينة  إ��  الفلسطينيون  خاللها 

 .)15(ا�حواجز، علما أنھ تم ترقيم �ل حاجز؛ ليسهل توضيحھ �� النقاط الالحقة

 
 محافظة القدس: ا�حواجز العسكر�ة ع�� أرا��ي  )14(رقم  ر�طةخ

 OCHA (2021)املصدر:  

 

 
 (OCHA, 2021)قام الباحث بتحليل البيانات املذ�ورة �� ا�خر�طة التفاعلية ألو�شا     )15(
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النعمان:  • بيت    حاجز  ومحافظة  القدس  محافظة  ب�ن  ا�جنوب  منطقة   �� يقع 

�حم، وتحديًدا ع�� أرا�ىي خلة النعمان �� بيت ساحور. و�قع هذا ا�حاجز ع��  

 خط ا�جدار الفاصل.

سعد،   :سعد  الشيخ  حاجز  • الشيخ  قر�ة  أرا�ىي  ع��  القدس  جنوب   �� يقع 

الغر�ية)،  الضفة  (س�ان  ا�خضراء  الهو�ة  �حام��  ا�حاجز  هذا  و�خصص 

وكذلك �حام�� هو�ة القدس (الفلسطيني�ن الذين �عيشون ضمن حدود أرا�ىي  

القدس)، حيث ُ�سمح لهم بالعبور من القدس و�ل��ا. يقع هذا ا�حاجز بمحاذاة  

 صل. الفامسار ا�جدار 

يقع �� ا�جهة الشرقية للقدس، وهو حاجز للمشاة    السواحرة الشرقية:حاجز   •

وكذلك   القدس،  بلدية  حدود  داخل  الفلسطيني�ن  للس�ان  ومخصص  فقط، 

 لس�ان السواحرة الشرقية. و�قع هذا ا�حاجز ع�� خط ا�جدار الفاصل. 

النار: • وادي  من    حاجز   
ً

مدخال ويعت��  للقدس،  الشرقية  ا�جهة   �� جنوب يقع 

 الضفة الغر�ية و�ل��ا. 

يقع �� ا�جهة الشمالية الشرقية للقدس، وهو حاجز تفتيش    : الز�تونة   حاجز  •

"، ومخصص لس�ان الضفة الغر�ية. القدس الشرقيةللمشاة، وأحد مداخل "

 و�قع هذا ا�حاجز ع�� خط ا�جدار الفاصل. 

وهو من    يقع هذا ا�حاجز �� ا�جهة الشمالية الشرقية للقدس،  :الزعّيمحاجز   •

أهم شراي�ن تواصل محافظة القدس مع "القدس الشرقية" (داخل حدود بلدية 

الفصل   جدار  من  بالقرب  ا�حاجز  يقع  األق�ىى).  امل�جد  ف��ا  بما  القدس 

أهمي��ا؛   الزعّيم  منطقة  وتحتل  وا�جنو�ية،  الشمالية  ا�جهت�ن  من  العنصري 

 �و��ا أصبحت توجد ع�� مدخل كتلة معاليھ أدوميم. 

يقع هذا ا�حاجز شمال القدس، و�القرب من ا�جدار الفاصل،    شعفاط: حاجز   •

حدود  من  ا�جدار  بفعل  إخراجهم  �عد  وعناتا  شعفاط  لس�ان  خصص  وقد 
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ُ�سمح   وكذلك  املرور.  قبل  إذن  ع��  حصولهم  يجب  ولكن  القدس،  بلدية 

 للفلسطيني�ن الساكن�ن ضمن حدود بلدية القدس بالدخول من خاللھ. 

الفاصل.    حزما:   حاجز  • ا�جدار  من  و�القرب  القدس،  شمال  ا�حاجز  هذا  يقع 

ُ�سمح فقط للمستوطن�ن، و�حام�� هو�ة القدس، القاطن�ن داخل حدود بلدية 

 القدس، بالدخول وا�خروج مع مركبا��م. 

الفاصل.    قلنديا:حاجز   • ا�جدار  خط  وع��  القدس،  شمال  ا�حاجز  هذا  يقع 

غر�ية، و�حام�� هو�ة القدس القاطن�ن  خصص هذا ا�حاجز لساك�ي الضفة ال 

 داخل حدود البلدية، حيث ُ�سمح لهم بالدخول وا�خروج من هذا ا�حاجز. 

ا�جدار    ا�جيب: حاجز   • من  و�القرب  القدس،  غرب  شمال  ا�حاجز  هذا  يقع 

الفاصل، يمنع هذا ا�حاجز س�ان الضفة الغر�ية وس�ان القدس من املرور، 

 ملزارع�ن والعامل�ن �� املنظمات الدولية. وُيسمح فقط لعمال املستوطنات وا

إكسا:   • بيت  ا�جدار حاجز  خط  وع��  القدس،  غرب  شمال  ا�حاجز  هذا  يقع 

هو�ة  وحام��  إكسا،  بيت  لس�ان  فقط  باملرور  ا�حاجز  هذا  �سمح  الفاصل. 

 القدس القاطن�ن داخل حدود البلدية، وكذلك للعامل�ن �� املنظمات الدولية. 

عوفر:   • ا�حاجز  هذا  أرا�ىي يقع  حدود  وضمن  القدس،  غرب  شمال  حاجز 

محافظة رام هللا، لكن بفعل ا�جدار الفاصل، تم ضمھ ضمن حدود مخطط  

مشروع القدس الك��ى. و�منع هذا ا�حاجز الفلسطيني�ن من الدخول إ�� أرا�ىي 

 القدس. 

أرا�ىي بيتونياحاجز   • حدود  وضمن  القدس،  غرب  شمال  ا�حاجز  هذا  يقع   :

بفعل ا�جدار الفاصل، تم ضمھ ضمن حدود مخطط    محافظة رام هللا، لكن

 مشروع القدس الك��ى. و�نظم هذا ا�حاجز ا�حركة التجار�ة من رام هللا و�ل��ا. 
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القواعد العسكرية  .6

م��ا �� كتلة معاليھ   5قواعد عسكر�ة، تقع    8يوجد ضمن حدود محافظة القدس  

أدوميم االستيطانية، أو ع�� أطرافها، وتقع إحدى القواعد �� شمال كتلة جفعات  

حدود   ع��  األصل   �� تقع  ال�ي  العسكر�ة  عوفر  قاعدة  و��  االستيطانية،  زئيف 

والذي حدد معالم القدس الك��ى،  محافظة رام هللا، لكن ا�جدار املب�ي �� القدس،  

حدود   ضمن  العيسو�ة  بلدة  من  بالقرب  أخرى  قاعدة  توجد  حدوده.  ضمن  ضمها 

 . (OCHA, 2021)بلدية القدس. أما القاعدة األخ��ة فتقع بالقرب من بلدة الرام 

 : القواعد العسكر�ة ع�� أر��ي محافظة القدس )15(رقم  ر�طةخ

 OCHA (2021)املصدر: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محافظة القدسالفصل األول: 
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ثالثاً: أهم وأخطر المشاريع االستيطانية الصهيونية في  
 محافظة القدس 

 مشروع القدس الكبرى  .1

بلدية  بالرغم من أن االحتالل اإلسرائي�� �ان قد أقر بناء مستوطنات خارج حدود 

أن   إال  الك��ى"،  "القدس  ملشروع  ا�حا��  ا�خطط  من  جزء  عملًيا   �� ال�ي  القدس، 

، بقيادة وز�ر اإلس�ان 1993ؤ�تھ ا�حالية، بدأ مع عام  التخطيط الرس�ي للمشروع بر 

"، مدعوًما من رئيس ا�ح�ومة آنذاك إ�حاق راب�ن. وقد   إليعازر حي��ا "بنيام�ن بن  

جاء املشروع رًدا ع�� ز�ادة �سبة الس�ان الفلسطيني�ن املستمرة �� القدس، بالرغم 

إ� آنذاك  وصلت  إذ  ضدهم،  اإلسرائيلية  اإلجراءات  جميع  حوا��  من  من  30�   %

. لذلك،  1967% عام  26مجموع س�ان القدس �شق��ا الشر�� والغر�ي �عد أن �انت  

% من س�ان 88فإن من األهداف الرئيسة لهذا املشروع الوصوَل ألغلبيٍة ��ودية تمثل  

). تجدر اإلشارة ��  2018(التفك��، %  12تز�د �سبة الفلسطيني�ن عن   وأالالقدس، 

ا مشا�ً�ا �انت ا�ح�ومة اإلسرائيلية بقيادة جولدا مائ�� عام هذا السياق، إ�� أن  
ً
هدف

، �س�� لتحقيقھ، إذ ش�لت �جنة "غاف�ي" ال�ي أوصت با�حافظة ع�� تفّوق  1973

% �سبة  78% مقابل  22ديموغرا�� �� القدس، بحيث ال تتجاوز �سبة الفلسطيني�ن  

الوقت ذلك   �� املتخذة  اإلجراءات  �ل  من  و�الرغم  الهو�ات ال��ود.  �حب   من   ،

مشاريع  من  العديد  ع��  واملصادقة  األرا�ىي،  ومصادرة  املنازل،  وهدم  املقدسية، 

ال��ايد   �سبة  وقف   �� فشلت  االحتالل  سياسات  أن  إال  االستيطانية،  التوسعة 

للعرب  عن  2006(التفك��،    الس�ا�ي  الصادرة  البيانات  و�تحليل  القدس  ).  معهد 

، يت�ح أن �سبة الفلسطيني�ن �� القدس  )2020(�ورح و حوشن،    لبحث السياسات

إ��   النظر عن ا�حقائق ا�جديدة  2018% مع حلول عام  38وصلت  ، وذلك بصرف 

 ال�ي أوجدها مشروع القدس الك��ى، و�ناء ا�جدار الفاصل. 
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أقام االحتالل جدار الفصل  لتحقيق الرؤ�ة اإلسرائيلية �� الوصول ألغلبية ��ودية،  و 

أخرج   الذي  الك��ى،  القدس  مشروع  مخطط  حدود  ع��  ألف   150العنصري 

وضم ثالث كتل استيطانية،   ، )2017(التفك��،  فلسطي�ي من حدود بلدية القدس  

��: معاليھ أدوميم من الشرق، وجفعات زئيف من الشمال، وغوش عتصيون من  

مستوطًنا، و�إضافة عدد    165,028نوب. حيث �ستوطن �� هذه الكتل الثالثة  ا�ج

وهو   القدس،  شر��  حدود  ضمن  �عيشون  الذين  يصبح  221,397املستوطن�ن   ،

هو   الك��ى  القدس  مشروع  حدود  ضمن  �عيشون  الذين  املستوطن�ن  عدد  مجموع 

 مستوطًنا.  386,425

 ال�ي ضمها مشروع القدس الك��ى الثالثة املستوطن�ن �� الكتل االستيطانية أعداد : )7( رقم جدول 

 عدد املستوطن�ن  اسم املستوطنة  اسم الكتلة

 كتلة معاليھ أدوميم 

 (شرق القدس) 

 1,543 علمون 

 4,669 كفار أدوميم 

 40,964 معاليھ أدوميم

 1,590 كيدار

 كتلة جفعات زئيف 

 (شمال القدس) 

 20,519 جفعات زئيف 

 1,271 جفعون حداشاه 

 )16(- هار صموئيل 

 4,405 هارادار

 كتلة غوش عتصيون 

 (جنوب القدس) 

 64,383 بيتار عيليت 

 1,729 بيت ع�ن 

 900 كفار عتصيون 

 3,498 ألون شفوت 

 12,829 إفرات 

 1,038 روش �سور�م 

 
ا�خر�طة  )16( ��  (Washington Institute, 2021)التفاعلية ملؤسسة واشنطن    حسب  املستوطن�ن  فإن عدد   ،

) زئيف  جفعات  �عت�� 20,519مستوطنة  حيث  صموئيل،  هار  مستوطنة   �� املستوطن�ن  عدد  كذلك  �شمل   (

هار  مستوطنة  اعتمدنا  فقد  الدراسة،  هذه   �� أما  زئيف.  �جفعات  تا�عة  صموئيل  هار  مستوطنة  املؤسسة 

 ئيل كمستوطنة مستقلة، لكن عدد س�ا��ا مضمن �� عدد س�ان مستوطنة جفعات زئيف. صمو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محافظة القدسالفصل األول: 
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 2,659 نيفيھ دنيئيل

 2,616 إليعازر 

 415 مجدال عوز 

 165,028 ا�جموع

 Washington Institute (2021)املصدر: 

 

 املساحة املسيطر عل��ا مشروع القدس الك��ى و  ضمنأعداد املستوطن�ن مجموع : )8(جدول رقم 

 عدد املستوطن�ن  اسم الكتلة/ التجمع 
املساحة 

 ال�لية 

النسبة املئو�ة 

من الضفة 

 الغر�ية 

 % 1.08 ²كم 61 48,766 (شرق القدس) كتلة معاليھ أدوميم 

 % 0.8 ²كم47 26,195 (شمال القدس)  كتلة جفعات زئيف

 % 1.3 ²كم73 90,067 (جنوب القدس) كتلة غوش عتصيون  

شر��    –مستوطنات شر�� القدس (حدود البلدية 

 القدس)
 % 1.3 ²كم73 221,397

 % 4.48 ²كم254 386,425 ا�جموع الك�� �� شر�� القدس

 Washington Institute (2021) and OCHA (2021)لـ تحليل الباحث بناًء ع�� ا�خرائط التفاعلية  املصدر:

 

، وتمثل ما �سبتھ  ²كم  254أما بخصوص مساحة مشروع القدس الك��ى، فإ��ا تصل  

. يجدر اإلشارة هنا أنھ ²كم  5655% من أرا�ىي الضفة الغر�ية البالغة مساح��ا  4.5

تمثل   ال�ي  الك��ى  القدس  مساحة  ب�ن  التفر�ق  الضفة  4.5يجب  أرا�ىي  من   %

"    امل��و�وليتانية" أو "القدس الك��ى    امل��و�وليتانيةالغر�ية، و��ن مساحة "القدس  

% من مساحة الضفة الغر�ية، كما  10ال�ي تصل مساحة مخططها إ�� ما يقارب ال  

 . 18رقم  هو مو�ح �� ا�خر�طة

 " ع��  كذلك  الك��ى  القدس  مخطط  وا�ح�عمل  تواصل  ال��ود  خلق    ، للس�ان 

التقارب واالحت�اك ا�خاصة   وتقليص  القدس  م�انة  �عز�ز  وا�حفاظ ع��  بالعرب، 

عاملية،"إسرائيل"  كعاصمة وكمدينة  ر�ط    ،  إ��  حدود    املستوطناتإضافة  خارج 

بداخلها وع�� أي حال، .  ) 14، صفحة  2014(التفك��،    بواسطة ممرات"  ،البلدية 
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تجمع   من  املشروع  هذا  يمتد  إذ  جنو��ا،  عن  الضفة  شمال  يفصل  املشروع  فإن 

(�شمل   القدس  جنوب  االستيطا�ي  معاليھ   9عتصيون  تجمع  إ��  مستوطنات)، 

(�شمل   القدس  شرق  شمال  4أدوميم  زئيف  جفعات  تجمع  و���   مستوطنات)، 

 . (OCHA, 2021)مستوطنات)  4القدس (�شمل  

 : التكتالت االستيطانية ضمن مشروع القدس الك��ى )16رقم ( ر�طةخ

 ) 2007(املفاوضات وحدة دعم  املصدر:



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة القدسالفصل األول: 
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ال��كيبة   لتغي��  اس��اتيجيت�ن  ينفذ،  زال  وما  االحتالل،  نفذ  سابًقا،  ذكرنا  وكما 

كتل استيطانية للقدس، والثانية إخراج    3الديموغرافية لصا�ح ال��ود، األو�� ضم  

ظهر البيانات �� ا�جدول رقم (  150
ُ
)، أن  9ألف فلسطي�ي من حدود بلدية القدس. وت

تطبيق   خالل  من  استطاع  ال��كيبة  االحتالل  �غي�َ�  االس��اتيجيت�ن،  هات�ن 

% فقط21الديموغرافية، لتصل �سبة العرب ضمن إطار مشروع القدس الك��ى إ��  

% قبل تنفيذ هات�ن االس��اتيجيت�ن. وهذه النسبة  38من س�ان املدينة، �عد أن �انت  

مائ�� عام  21( ��ا ح�ومة جولدا  ال�ي أوصت  تلك  ز�اد1973%) قر�بة من   . و�ذكر 

القانونية، أن خطة وجود   لل��ود،  88ا�حموري، مسؤول مركز القدس ل�حقوق   %

 . ) 2017(صادق،   2030% للعرب، سيتم تطبيقها مع حلول عام  12و

: التوزيع الس�ا�ي �� القدس �عد ضم مشروع القدس الك��ى لثالث كتل استيطانية  )9(جدول رقم 

 ألف فلسطي�ي خارج حدود املدينة  150ا�جدار و�خراج 

 ا�جموع عدد الس�ان

 349,700 ال��ود �� غر�ي القدس

 220,200 املستوطنون ال��ود �� مستوطنات شر�� القدس 

معاليھ   (كتلة  الك��ى  القدس  مشروع  ضمها  ال�ي  املستوطنات   �� املستوطنون 

 *عتصيون) أدوميم، وكتلة جفعات زئيف، وكتلة غوش 
165,028 

الك��   مشروع  ا�جموع  مخطط  ضمن  �عيشون  الذين  وال��ود  املستوطن�ن  لعدد 

 القدس الك��ى �شقيھ (شر�� القدس وغر�ي القدس) 
734,928 

 ال��ود  العرب وال��ود ضمن مشروع القدس الك��ى العرب 

 734,928 349,500 كتل استيطانية  3العرب وال��ود ضمن مشروع القدس الك��ى �عد ضم 

ضم   �عد  الك��ى  القدس  مشروع  ضمن  وال��ود  العرب  كتل    3�سبة 

 استيطانية 
32 % 68 % 

ضم   �عد  الك��ى  القدس  مشروع  ضمن  وال��ود  استيطانية، كتل    3العرب 

 ألف فلسطي�ي من حدود بلدية القدس (شر�� املدينة)   150و�خراج 
199,500 734,928 
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ضم   �عد  الك��ى  القدس  مشروع  ضمن  وال��ود  العرب  كتل    3�سبة 

و�خراج   (شر��   150استيطانية،  القدس  بلدية  حدود  من  فلسطي�ي  ألف 

 املدينة) 

21.5 % 78.5 % 

 Washington Institute (2021)و ) 2020�ورح و حوشن (املصدر: 

ظهر البيانات أن وصول االحتالل إ�� املعادلة الديموغرافية ال�ي يرغب ��ا، لم يكن 
ُ
ت

من خالل التفوق الس�ا�ي الطبي��، و�نما من خالل استخدام القوة العسكر�ة، ال�ي 

ألف فلسطي�ي عن مدين��م، وكذلك من    150تمثلت �� بناء ا�جدار الفاصل، وعزل  

% من أرا�ىي الضفة؛ لبناء مخطط  5ة ع�� حوا��  خالل التوغل االستيطا�ي والسيطر 

االحتالل   سياسات  لوال  أنھ  السابقة،  البيانات  وتو�ح  الك��ى.  القدس  مشروع 

التعسفية، ملا �ان لھ ليصل إ�� ما وصل إليھ من �غي�� لل��كيبة الديموغرافية، حيث  

الز�ادة   إن تتبع مس��ة التطور الديموغرا�� �� القدس، يدل بوضوح ع�� أن استمرار

لهز�مة ا�حتل ديموغرافًيا. وقد   الفلسطينية، �ش�ل صورة حقيقية  الديموغرافية 

�سبة  استمرار  حال  و��  أنھ،  املستقبلية،  االس��اتيجية  الدراسات  �عض  أظهرت 

% �� غضون عام 55الفلسطيني�ن العرب ��ذا النمو امل��ايد، فإن �سب��م ستصل إ��  

 ).   2017(التفك��،  2040
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، عندما �ان إ�حاق راب�ن رئيًسا ل�ح�ومة.  1994تم اإلعالن عن هذا املشروع عام  

االحتالل عام   ح�ومة  السيطرة ع��  1997وصادقت عليھ  إ��  املشروع  ��دف هذا   .

دونم من أرا�ىي القدس والضفة الغر�ية، و�قع ضمن مخطط مشروع   12,500حوا��  

الك��ى  املشروع  ) 2005(زايتس،   القدس  هذا  يتضمن  ع��  .  صناعية  منطقة  إقامة 

هذا املشروع �� . وتتمثل خطورة  فنادق  10، و سكنيةوحدة    4000، و²كم 1مساحة

وسيعمل ع�� تطو�ق   ،القدس بال�املمحافظة    يغلق املنطقة الشرقية منس�ونھ  

وحزما والطور،  عناتا،  عدم  ،مناطق  يضمن  املستقب��  إم�انية    و�ذلك  التوسع 
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باتجاه  للس�ان ، و�التا�� عدم إم�انية جْعل القدس الشرقية الشرق   الفلسطيني�ن 

املشروع جميع س��بط هذا  ذلك،  إ��  . إضافة  )2014(التفك��،  عاصمة لفلسط�ن  

باملستوطنات   ،الواقعة �� املنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية القدساملستوطنات  

حدود   من  بلدية.  الداخل  �حم  بيت  عن  الشمال  من  هللا  رام  فصل  سيتم  و�ذلك 

ال��اية،   و��  الفلسطينية،  األرا�ىي  با��  عن  الشرقية  القدس  وفصل  ا�جنوب، 

 .  )2015(عيس، لغر�ية إ�� قسم�ن سيعمل هذا ا�خطط ع�� تقسيم الضفة ا

، ثم �� 2014بدأ االحتالل بتجه�� الب�ى التحتية لهذا املشروع �ش�ل غ�� رس�ي عام  

، و�عد إعالن الرئيس األمر��ي السابق دونالند ترمب عن صفقة  2020شباط/ ف��اير  

3500القرن، أعلن رئيس ح�ومة االحتالل بنيام�ن نتنياهو، عن مضيھ قدًما �� بناء  

، وقال إن هذا املشروع تأخر تنفيذه ستة  E1روع  وحدة سكنية، كمرحلة أو�� �� مش

. )2020(أرناؤوط، أعوام ونصف  

 ضمن حدود مخطط القدس الك��ى  E1: مشروع )17( مرق ر�طةخ
 ) 2018(لألنباء و�الة األناضول  املصدر:



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ع��     السيطرة  إ��  ��دف  استعماري،  صهيو�ي  مخطط  أرا�ىي    ²كم  2.5هو  من 

القدس ال�ي تمتد من سلوان إ�� جبل الز�تون، و�طلق الصهاينة ع�� هذه املنطقة  

اسم مدينة داود، حيث تقع �� ا�جزء ا�جنو�ي وا�جنوب الشر�� من البلدة القديمة 

�� هذه املنطقة منذ الستينيات )2015(العموري،   با�حفر�ات  . وقد شرع االحتالل 

من   و�الرغم  لليبوسي�ن.  �عود  آثار   �� وجدوه  ما  ولكن  ال��ودية،  اآلثار  عن  للبحث 

إ�� هدم حوا��   ، وجْعل  )2014(التفك��،  بيًتا فلسطينًيا    97ذلك، ��دف االحتالل 

ًنا أثرً�ا ودينًيا، بحيث يتم بناؤه طبًقا للمخيال ال��ودي، إذ سيضمهذه املنطقة م�ا

�ل املقتنيات واآلثار املسروقة، و�ناء حديقة داود ا�خاصة بال��ود، و�ذلك يتم طمس  

. )2008(مركز بيت املقدس، املعالم التار�خية اإلسالمية �� هذه املنطقة 

 : مخطط مشروع ا�حوض املقدس)18(خر�طة رقم 

 ) 2014التفك�� (املصدر: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة القدسالفصل األول: 
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عام   ا�خطط  هذا  راب�ن  ح�ومة  ب�ن  1995اعتمدت  من  شهرة  األقل  �عت��  وهو   ،

املشاريع األخرى. وع�� خالف املشاريع االستيطانية األخرى، ال ��دف هذا ا�خطط إ��  

مشرو السيطرة   هو  إنما  الفلسطينية،  األرض  ع��  التقليدية  مصــــمم  ع  ا�جغرافية 

تمتد لدائرة أك�� من مخطط مشروع القدس الك��ى    ،بنيــــة تحتيــــة إقليميــــة  إل�شاء

القدس،  �� الفاصل  مساحة    وا�جدار  إ��  ا�خطط  هذا  تأث��  .²كم  950وسيصل 

ع� موجود  ا�خطط  هذا  مساحة  من  األك��  بينما ا�جزء  الغر�ية،  الضفة  أرا�ىي   �

وعند   "إسرائيل".  حدود  ضمن   �� ال�ي  الغر�ية"  "القدس  من  أخرى  أجزاء  يضم 

اكتمال هذا املشروع، فإنھ سيبسط سيطرة االحتالل اقتصادًيا وديموغرافًيا، ع��  

. و�النظر إ�� ا�خر�طة أدناه، )2002(هال��،  % من أرا�ىي الضفة الغر�ية  40حوا��  

يت�ح أن املشروع سيؤثر ع�� مساحات شاسعة من أرا�ىي محافظة رام هللا، وع��  

ا�خليل، و�ذلك   إ�� محافظة  �� حدوده  بيت �حم، و�صل  معظم مساحة محافظة 

 �سهل بناء خط تواصل مع مستوطنة كر�ات أر�ع �� ا�خليل.  



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 امل��و�وليتانية  والقدس : مخطط القدس الك��ى )19(رقم  ر�طةخ

 ) Jan de Jong, 1997وقد اقتبسها هال�� من مؤسسة (  )2002هال�� (املصدر: 

 

 2050) لعام 5800مشروع ( .5

يحدد معالم جديدة للقدس    ،هو مشروع جديد أطلقھ اليم�ن اإلسرائي�� قبل سنوات

. ��دف هذا املشروع إ�� إقامة مطار دو�� �� منطقة البقيعة القر�بة من  2050�� عام  

�� القدس "معاليھ أدوميم". كما  و   ،مدينة أر�حا الكتلة االستيطانية  ال�ي تقع شرق 

��دف املشروع إ�� بناء شبكة طرق �� تلك املنطقة، و�قامة مناطق صناعية وتجار�ة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة القدسالفصل األول: 
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(التفك��،ادق، وتوسعة حدود مشروع القدس الك��ى؛ لتصل إ�� منطقة أر�حا  وفن

2018.(   

بناء مستوطنات جديدة  .6

إضافة إ�� املشاريع السابقة، أعلن االحتالل عن خططھ �� بناء مستوطنات جديدة.  

 ت التوسعة مستمرة.  راا�جدول اآل�ي يظهر أبرز هذه املشاريع، مع العلم أن قرا

 : أبرز خطط بناء مستوطنات جديدة �� القدس)10(جدول رقم 

 سنة اإلعالن ع��ا  ا�خطة 
عدد الوحدات 

 االستيطانية ا�خطط لها 
 امل�ان

خطة بناء ب�ن مستوطنة 

ن�ي �عقوب ومستوطنة 

 جفعات بنيام�ن 

2018 1,600 
ب�ن مستوطن�ي ن�ي �عقوب 

 وجفعات بنيام�ن 

هأر�عاه/ مار  جبعات 

 إلياس
2009 400 

ب�ن مستوطنة هارحوما 

(جبل أبو غنيم)، 

 ومستوطنة جيلو 

 14,000 2009 مستوطنة جبعات ياعيل
مستوطنة جديدة غرب 

 مستوطنة جيلو 

بناء مستوطنة ع�� 

 -أرا�ىي مطار القدس 

 قلنديا

2019 11,000 

مستوطنة جديدة ع�� 

أرا�ىي مطار قلنديا شمال  

 القدس 

 بالقرب من جبل املك��  + فندق + قطار هوائي 550 1993 �سيون نوف 

 املصدر: تم ت�خيص هذا ا�جدول من الدراسة األصلية للباحث ال�ي اعتمدت ع�� مصادر متعددة 

توسيع المستوطنات القائمة    .7

إضافة إ�� املشاريع السابقة أيضا، �ستمر سياسة االحتالل �� االستمرار بتوسيع  

املستوطنات القائمة، و�ناء وحدات سكنية ف��ا. ا�جدول اآل�ي يظهر أبرز هذه  

 املشاريع، مع العلم أن قرارات التوسعة مستمرة. 
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 : أبرز خطط بناء وحدات استيطانية جديدة �� املستوطنات القائمة)11(جدول رقم 

 ا�خطة 
عدد الوحدات االستيطانية  

 ا�خطط لها 
 امل�ان

وزراء االحتالل  خطة رئيس 

اإلسرائي�� بنيام�ن نتنياهو بداية  

 2020عام  

5,200 
مستوطنة جفعات  شر�� القدس (

 )مستوطنة هارحوماو همتوس 

 مستوطنات شر�� القدس 600 2019خطط عام 

 مستوطنات شر�� القدس 2,100 2018خطط عام 

 مستوطنات شر�� القدس 2,300 2017خطط عام 

 ا�جدول من الدراسة األصلية للباحث ال�ي اعتمدت ع�� مصادر متعددة املصدر: تم ت�خيص هذا 

الخاتمةرابعاً: 

محافظة   �� االستيطانية  والسياسات  املشاريع  أهم  ع��  الضوء  البحث  هذا  سلط 

استقراء   أعاله،  البيانات  من  إل��ا  التوصل  تم  ال�ي  ا�خالصات  أهم  ومن  القدس. 

العقل الصهيو�ي االستيطا�ي �� �عاملھ مع األرض والس�ان، إذ يمكن القول إنھ يطبق  

عمو  الضفة   �� والس�ان  األرض  تمز�ق  ليسهل  سياسة  خصوًصا،  والقدس  ًما، 

  �� االحتالل  عقلية  عن  �ع��  ال�ي  �سد"،  "فرق  قاعدة  من  ا 
ً
انطالق عل��ا،  السيطرة 

 التعامل مع األرض الفلسطينية، والشعب الفلسطي�ي.  

من الناحية الس�انية، يمكن القول إن ما يم�� ال�جمة االستيطانية �� القدس عن  

يموغرافية بالدرجة األو��. ففي ح�ن يبلغ متوسطبا�� ا�حافظات، هو �و��ا حرً�ا د 

حوا��   الشمالية،  الغور  مستوطنات   �� املستوطن�ن  ل�ل   300عدد  مستوطن 

آالف مستوطن �� مستوطنات القدس   10مستوطنة، فإن الرقم يصل إ�� أك�� من  

رج جدار الفصل العنصري  . و�� السياق الديموغرا�� نفسھ، أخ) 2020(القواسمة،  

ألف   165ألف فلسطي�ي خارج حدود بلدية القدس، وضم أك�� من    150أك�� من  
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مستوطن ضمن حدود مشروع القدس الك��ى. إضافة إ�� ذلك، ساهم جدار العزل 

العنصري �� محاصرة عدد من القرى الفلسطينية من النوا�� األر�عة، وفصل با�� 

ر�ية عن امل�جد األق�ىى، وعقد عملية الوصول  س�ان محافظة القدس والضفة الغ

منعت   حيث  االحتالل،  طبقها  ال�ي  "التمز�ق"  اس��اتيجية  تتمثل  هنا  هذهإليھ. 

ل�ل    االس��اتيجية وجعلت  القدس،  محافظة  س�ان  ب�ن  ديموغرافية  وحدة  وجود 

 منطقة ف��ا همومها وأولو�ا��ا.  

محافظة  أرا�ىي  معظم  ع��  الصهيو�ي  االستيطان  سيطر  األرض،  ناحية  ومن 

من   أقل  ع��  �عيشون  الفلسطينيون  بات  حيث  مساحة 9القدس،  مجموع  من   %

% من4.5ا�حافظة (مناطق ب). ومن جانب آخر، سيطر مشروع القدس الك��ى ع��  

ممًرا آمًنا    مساحة الضفة الغر�ية، وعمل ع�� فصل شمال الضفة عن جنو��ا، ووفر

القدس،    �� الفلسطينية  املناطق  باتت  إذن،  األردن.  غور  مع  ا�حتل  الداخل  ير�ط 

والضفة عموًما، معزولة عن �عضها �ا�جزر املتباعدة، وهذا ال شك يضعف امل�ون 

 الفلسطي�ي، ويساهم �� إح�ام سيطرة االحتالل ع�� املناطق الفلسطينية.  

املشار   أن   �� الثانية،  و��  وا�خالصة  عموًما،  الغر�ية  الضفة   �� االستيطانية  يع 

فمعظم   الفعل.  ردة  وليس  ا�حدث"،  "صناعة  عقلية  �عكس  خصوًصا،  القدس 

املشاريع االستيطانية �� ا�ع�اس �خطط اس��اتيجية تمت املصادقة عل��ا منذ زمن.  

عام   القدس  احتالل  �عد  الثالث،  األطواق  اس��اتيجية  تب�ي  تم  املثال،  سبيل  فع�� 

، وتم إقرار فكرة التفوق الديموغرا�� �� القدس، �� ظل ح�ومة جولدا مائ�� 1967

تم  1973عام   كما  مشروع،  عام    إقرار  الك��ى  الفصل  1993القدس  وجدار   ،

. ومن املالحظ أن سياسات االحتالل �� هذه املشاريع، �� ال�ي  2002العنصري عام  

يتوقف لم  االحتالل  وأن  اليوم،  ح�ى  تطبق  زالت  األرا�ىي    ما  مصادرة  عن  يوًما 

يف��ض  الذي  أوسلو،  اتفاق  ع��  التوقيع  من  بالرغم  ف��ا،  والتوغل  الفلسطينية، 

. و�العكس تماًما، 1967بموجبھ الوصول إ�� إقامة دولة فلسطينية ع�� حدود عام  
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ع��   سيطرتھ  من  ل��يد  التسو�ة،  مشاريع  استغل  اإلسرائي��  االحتالل  أن  يالَحظ 

ي  �� �عض  األرض. و�ذلك  يل�ي الطرف اآلخر (الفلسطي�ي)  أنھ  بدو سلوك االحتالل 

تفاصيل عملية التسو�ة، و�م�ىي هو �� تطبيق مشاريعھ االس��اتيجية االستيطانية. 

استعماري   احتالل  إنھ  إذ  االحتالل،  الصراع مع  �عكس طبيعة  السلوك  ولعل هذا 

 ا األصلي�ن.  إحال��، �س�� للسيطرة ع�� األرض الفلسطينية، وطرد أ�حا��

ترمب من االع��اف   إدارة  �عد م��ء  تبعها  ال�ي فرضها االحتالل، وما  ا�حقائق  هذه 

بالقدس "املوحدة" عاصمة لدولة االحتالل، والتأكيد ع�� ��ودية الدولة، تؤكد فشل  

توحش   إن  أوسلو.  اتفاق  توقيع  مع  تتو�جھ  تم  الذي  السياسية  التسو�ة  مسار 

و  األرا�ىي،  ضم   �� جغرافًيا االحتالل  القدس  معالم  و�غي��  املستوطنات،  �ناء 

وديموغرافًيا، ليؤكد ع�� عدم وجود أي نية لدى االحتالل �� الوصول إ�� �سو�ة �عيد  

 للفلسطيني�ن حقوقهم املسلو�ة. 

�� هذا السياق، ت��ز عدة أولو�ات مرتبطة بالعامل الذا�ي الفلسطي�ي �� التعامل مع  

ا  �� االستيطانية  القيادة  املشاريع  إدراك  ضرورة  من  األولو�ات  هذه  تبدأ  لقدس. 

املشاريع،  هذه  تفاصيل  الفلسطينية،  الفصائل  وقيادات  الرسمية،  الفلسطينية 

ع��   آخر،  بمع�ى  لد��ا.  الفلسطي�ي  القرار  صناعة  أولو�ات  توجيھ   �� واملساهمة 

ملواجهة   بھ  قمنا  الذي  ما  سؤال:  أمام  نفسها  تضع  أن  الفلسطينية  هذه  القيادة 

 
ً

املشاريع االستيطانية؟ ال شك أن حالة التشرذم الفلسطي�ي الداخ��، ساهمت أوال

االحتالل   مواجهة   �� الك��ى  األولو�ات  و�غفال  الفلسطي�ي،  العامل  إضعاف   ��

عملية  ليسرع  الضعف؛  هذا  االحتالل  استغل  و�التا��،  االستيطانية،  واملشاريع 

ا�خ و��  االستيطانية.  للمشاريع  االستيطانية تنفيذه  للمشاريع  التصدي  إن  تام، 

يتطلب تقو�ة العامل الذا�ي، والوصول إ�� وحدة فلسطينية يتفق ف��ا الفلسطينيون  

 ع�� مواجهة هذه املشاريع بالطرق ا�ختلفة. 
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 المراجع خامساً: 

-). ا�خطط اإلسرائي�� للقدس الك��ى. تم االس��داد من معهد األبحاث التطبيقية2006أر�ج. ( -

 http://poica.arij.org/upload/images/2006/1158058418.jpgر�ج: ا

- ) الس�انية2014أر�ج.  التجمعات  دراسة  معهد  واال   ).  من  االس��داد  تم  التطو�ر�ة.  حتياجات 

 األبحاث التطبيقية (أر�ج): 

https://www.arij.org/files/arijadmin/IDRC/publications/Jerusalem_VProfile_Ar.pdf 

 ). جدار الفصل اإلسرائي��. تم االس��داد من شبكة ا�جز�رة اإلخبار�ة:  2016ا�جز�رة. ( -

https://bit.ly/3F38ler  

). كتاب القدس اإلحصائي السنوي. تم االس��داد 2022ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي. ( -

 dfhttp://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2385.p: من

- ) الفلسطي�ي.  املركزي لإلحصاء  التقر�ر  2020ا�جهاز  �� فلسط�ن:  ). املستعمرات اإلسرائيلية 

 . رام هللا. تم االس��داد من:2018اإلحصائي السنوي، 

 https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2534.pdf   

). عدد الس�ان املقدر �� منتصف العام 2021ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي. ( -

 :. تم االس��داد من2026-2017�حافظة القدس حسب التجمع 

 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/JerusalemA.html 

. تم االس��داد من ا�جمعية 2000-1947أ). ا�حدود البلدية للقدس، 2000باسيا. ( -

  :(PASSIA)الفلسطينية األ�اديمية للشؤون الدولية 

http://www.passia.org/maps/view/132# 

ب). املستوطنات اإلسرائيلية واألحياء الفلسطينية �� القدس الشرقية. تم 2000باسيا. ( -

 :(PASSIA)االس��داد من ا�جمعية الفلسطينية األ�اديمية للشؤون الدولية 

 http://www.passia.org/maps/view/137 

). البلدة القديمة �� القدس. تم االس��داد من ا�جمعية الفلسطينية األ�اديمية 2014باسيا. ( -

  :(PASSIA)للشؤون الدولية  

http://www.passia.org/maps/view/141 

http://poica.arij.org/upload/images/2006/1158058418.jpg
https://www.arij.org/files/arijadmin/IDRC/publications/Jerusalem_VProfile_Ar.pdf
https://bit.ly/3F38ler
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2385.pdf
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2534.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/JerusalemA.html
http://www.passia.org/maps/view/132
http://www.passia.org/maps/view/137
http://www.passia.org/maps/view/141
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- ) جف.  القدس  2002هال��،  اإلسرائيلية:  ا�خططات   �� القدس  والك��ى ).  البلدية 

 .155وامل��و�وليتانية. مجلة الدراسات الفلسطينية، 

�عزل القدس ا�حتلھ و�قسم الضفة. تم  E1). املشروع االستيطا�ي 2015,  6 8عيس، حنا. ( -

 articles/904538.html/https://www.raya.psاالس��داد من شبكة راية اإلعالمية : 

). �سبة الفلسطيني�ن �� القدس الشرقية تفوق إحصائيات 2017, 5  18قاسم، خالد. ( -

   https://bit.ly/3CNg67uإسرائيل. تم االس��داد من القدس العر�ي: 

النتائج. مجلة الدراسات  ). االستيطان �� مدينة القدس: األهداف و 1997التفك��، خليل. (  -

 .160-133الفلسطينية، 

). االستيطان ا�جغرا�� والديموغرا�� وأخطاره �� قضية القدس.  2006التفك��، خليل. (  -

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

مقدمة . مجلة الدراسات  -). االستيطان �� مدينة القدس 2014. ( التفك��، خليل -

 الفلسطينية.

 ). الصراع الديموغرا�� �� مدينة القدس. تم االس��داد من ا�جز�رة:2017( التفك��، خليل.  -

 https://bit.ly/3BQgLUh   

 ). االستيطان �� مدينة القدس. القدس: كتاب لم يطبع �عد. 2018. ( التفك��، خليل -

 الستيطان �� القدس. القدس. ). ا2018دائرة ا�خرائط ونظم املعلومات ا�جغرافية . ( -

). االستيطان الصهيو�ي "الفكر واملمارسة". تم االس��داد 2013, 7 30جاموس، أبو رضوان. ( -

 من شبكة فلسط�ن ل�حوار:

 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1112983 

 .147-146وسواها من. مجلة الدراسات الفلسطينية،  E-1). خطة 2005ايتس، شارم�ن. (ز  -

وحدة استيطانية شرق  3500). نتنياهو يوعز ببناء 2020,  2 25أرناؤوط، عبد الرؤوف. ( -

  https://bit.ly/2ZU1bdyالقدس. تم االس��داد من و�الة األناضول لألخبار: 

). القدس ب�ن ا�حق العر�ي واالستعمار االستيطا�ي ال��ودي. تم 2016, 10 19حس�ن، غازي. ( -

 http://almasir.net/news/?p=42207االس��داد من املص�� نيوز: 

https://www.raya.ps/articles/904538.html
https://bit.ly/3CNg67u
https://bit.ly/3BQgLUh
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1112983
https://bit.ly/2ZU1bdy
http://almasir.net/news/?p=42207
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�ية. تم االس��داد ). املشروع االستيطا�ي الصهيو�ي �� الضفة الغر 2020، فراس. (ةالقواسم -

   https://bit.ly/3CK5PJ4من مركز رؤ�ة للتنمية السياسية: تم االس��داد من: 

- ) عباس.  فوزي  الدراسات 2014فاضل،  مركز  نموذًجا.  القدس  الصهيو�ي  االستيطان   .(

 . 29جامعة �غداد،  -الفلسطينية 

- ) ماي�ل.  اال 1991ديم��،  القديمة  ).  القدس   �� ال��ودي  الدراسات 1991  -ستيطان  مجلة   .

 الفلسطينية.

- ) �� القدس ومستقبل املستوطنات ف��ا. عمان: 2009جابر، محمد.  ). االستيطان الصهيو�ي 

 دار فضاءات للنشر والتوزيع. 

 ). القدس �� الفكر التورا�ي الصهيو�ي. تم االس��داد من املركز2008, 12 18هلسة، محمد. ( -

 https://www.palinfo.com/5506الفلسطي�ي لإلعالم: 

). ا�حوض املقدس ... ومستقبل القدس. تم االس��داد من مركز 2008,  3  3مركز بيت املقدس. ( -

 بيت املقدس للدراسات التوثيقية:

 http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=530 

- ) الفلسطينية.  التحر�ر  قضية 2013,  2  25منظمة   �� والديموغرا��  ا�جغرا��  االستيطان   .(

 دائرة الثقافة واإلعالم -القدس. تم االس��داد من منظمة التحر�ر الفلسطينية

- )  . وال��اث  للثقافة  القدس  القدس2010,  7  29مؤسسة  تم   ).  العر�ي اإلسرائي��.  الصراع   ��

 االس��داد من مؤسسة القدس للثقافة وال��اث:

 http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=109 

-  ) مايا.  وحوشن،   ، ميخال  عن  2020�ورح،  معطيات  القائم ).  الوضع  القدس:  أورشليم 

 واتجاهات التغي��. القدس: معهد القدس لبحث السياسات. تم االس��داد من:

 https://bit.ly/3q9Tc6A   

-  ) مايا.  وحوشن،   ، ميخال  القائم 2019�ورح،  الوضع  القدس:  أورشليم  عن  معطيات   .(

 : معهد القدس لبحث السياسات. تم االس��داد من: واتجاهات التغي��. القدس

https://bit.ly/3CPpeII   

). اإلحصاء بالقدس.. نضال ألجل رقم وط�ي وواق��. تم االس��داد 2017,  9  26صادق، م��فت. ( -

   .ly/3mOWURihttps://bitمن ا�جز�رة: 

https://bit.ly/3CK5PJ4
https://www.palinfo.com/5506
http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=530
http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=109
https://bit.ly/3q9Tc6A
https://bit.ly/3CPpeII
https://bit.ly/3mOWURi
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 ). القدس ومركز�ة االستيطان اإلسرائي��. تم االس��داد من ا�جز�رة: 2009,  4  5السه��، نبيل. ( -

 https://bit.ly/3bH6dw2   

 االستيطان وال��و�د. غزة : جامعة األزهر. -). القدس2005بارود، �عيم. ( -

دائرة شؤون  -). تم االس��داد من مظنمة التحر�ر الفلسطينية2007وحدة دعم املفاوضات. ( -

 https://www.nad.ps/arاملفاوضات: 

 ). القدس ع�� التار�خ. تم االس��داد من و�الة األنباء واملعلومات الفلسطينية:2011وفا. ( -

 http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3569 

- ) . االستيطا�ي.. أف�� تلتف حول القدس وا�خان    E1). مخطط  2018و�الة األناضول لألنباء 

 األحمر �حي��ا األو��. تم االس��داد من هيئة اإلذاعة والتلفز�ون ال��كية:

 https://bit.ly/3CRT0MM   

- ) يحيى.  البيان،  2013قاعود،  مجلة  املستقبلية.  وتطلعا��ا  اإلسرائيلية  العقلية   �� القدس   .(

319. 

 ). ا�حوض املقدس. تم االس��داد من مركز ا�خليج للدراسات: 2015,  10  10العموري، يو�س. ( -

 http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/38d92274-47eb-40d4-b064-

ea3866af3c55 

- OCHA. (2021). Interactive Map. Retrieved from:

https://xmaps.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc48f

1a2781df0c999950f&extent=32.6809,30.6899,37.2951,32.8381  

- Washington Institute. Interactive Map. (2021). Retrieved from:

https://www.washingtoninstitute.org/westbankinteractivemap/ 

https://bit.ly/3bH6dw2
https://www.nad.ps/ar
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3569
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 ثاني الفصل ال

 الصهيوني واقع االستيطان
 في محافظة رام اهللا والبيرة

ةوليد زايد وفراس القواسم  
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 تمهيد 

تضم محافظة رام هللا والب��ة مدين�ي رام هللا والب��ة، رغم تداخلهما وتقار��ما �ش�ل  

كب��، إضافة إ�� عشرات القرى و�عض ا�خيمات التا�عة لها. و�عود �سمية مدينة  

إ��   االسم  ��ذا  عهد  الب��ة   �� �غ��  الذي  االسم  وهو  "بت��وت"،   �� كنعانية  �لمة 

الرومان ليصبح "ب��ة". أما مدينة رام هللا، فقد أطلق عل��ا الكنعانيون اسم "رام"،  

ا �لمة هللا، و�اتت �عرف باسم "رام  بمع�ى املنطقة املرتفعة، وأضاف إل��ا العرب الحًق 

 أ). 2018هللا" (وفا، 

الب��ة السلسلة ا�جبلية الوسطى ب�ن منطقة غور األردن  تتوسط محافظة رام هللا و 

تبعد   الفلسطي�ي، بحيث  الساح��  املتوسط، وكيلوم��ً   67والسهل  البحر  52ا عن 

(كيلوم��ً  امليت  البحر  والب��ة  OCHA, 2021ا عن  رام هللا  وتبلغ مساحة محافظة   .(

خضع�و   ،)2017الفلسطي�ي،  (ا�جهاز املركزي لإلحصاء  ا  ا مر�عً كيلوم��ً   854حوا��  

املناطق املصنفة  64أراض��ا (حوا��  أك�� من نصف   للسيطرة اإلسرائيلية، و��   (%

 .(ج) بحسب اتفاقية أوسلو

بلغ   1912ا خالل القرن املا�ىي، ففي عام  ا متسارعً ا س�انيً مدينة رام هللا نموً   شهدت 

   6عدد س�ان املدينة نحو  
ً

1985�سمة �� عام    ألف  45 إ�� نحو  آالف �سمة، وصوال

�سمة، �عيشون    355,202، فقد بلغ  ا�حا��  أ). أما عدد س�ان ا�حافظة2018(وفا،

حسب    80��   ��ا  ا�حيطة  والقرى  املدينة  �شمل  فلسطينًيا  املركزي  تجمًعا  ا�جهاز 

الفلسطي�ي   الفلسطينية  2021(لإلحصاء  التجمعات  عدد  و�بلغ  ضمن  ).  الواقعة 

(صادق،تجمعات    10ا�عة �حافظة رام هللا والب��ة، نحو  (ج) �� املناطق التتصنيف  

2017 .(
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 رام هللا والب��ة ): التجمعات الفلسطينية �� محافظة 1خر�طة رقم (

 )2019املصدر: ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي (

حسب   األرا�ىي  تقسيم  بخصوص  املناطق   اتفاقأما  مساحة  بلغت  فقد  أوسلو، 

�لغت  و % من مساحة ا�حافظة،  11ا، أي ما �سبتھ  ا مر�عً كيلوم��ً   96املصنفة (أ) نحو  

نحو   (ب)  املصنفة  املناطق  �سبتھ  ²كم  209مساحة  ما  أي  أرا�ىي  24.5،  من   %

تصل   ال�ي  (ج)،  املصنفة  املناطق  نصيب  من  ف�انت  األك��،  النسبة  أما  ا�حافظة. 

% من أرا�ىي ا�حافظة (معهد أر�ج، 64ا مر�عا، أي نحو  كيلوم��ً   550ـنحو  مساح��ا  

   ).أ 2018
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 حسب تقسيمات أوسلو بمحافظة رام هللا والب��ة  وس�ان  أرا��يتصنيف ): 1جدول رقم (

 ) 2املساحة (كم املنطقة

النسبة املئو�ة من  

 ا�حافظةمساحة 

% 

تقديرات عدد 

 الس�ان 

�سبة الس�ان  

 الفلسطيني�ن (%) 

 25.8 91,642 11.3 96 )أمناطق (

 59.7 212,055 24.5 209 مناطق (ب)

 14.5 51,505 64.2 549 مناطق (ج)

 % 100 355,202 % 100 854 ا�جموع 

 ) أ2018(ومعهد أر�ج  )2021(ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي، تحليل الباحث بناًء ع��  املصدر:

أن مناطق (أ) و(ب) ت��كز �� قلب مدينة رام هللا ومحيطها،   )2(ا�خر�طة رقم  تب�ن  

كما  ومن ثم تأخذ املنطقة (ج) بالسيطرة ع�� ا�خر�طة، خاصة �� الشرق والغرب،  

ضم جزء من أرا�ىي ا�حافظة لصا�ح بلدية االحتالل �� القدس. أما    تظهر ا�خر�طة 

�� محافظة رام هللا  % من الس�ان  85عن عدد الس�ان �� هذه املناطق، فإن نحو  

نحو   �سب��ا  (أ) و (ب)، وال�ي تصل  املصنفة  املناطق   �� �عيشون  % من  36والب��ة، 

نحو   �عيش  بينما  ا�حافظة،  والبالغة 14مساحة  (ج)،  املصنفة  املنطقة   ��  %

نحو   الفلسطي�ي،  64مساح��ا  لإلحصاء  املركزي  (ا�جهاز  ا�حافظة  مساحة  من   %

2021   .( 
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 1995أوسلو   ية): تقسيم أرا��ي محافظة رام هللا والب��ة حسب اتفاق2( خر�طة رقم

عت�� الذرائع األمنية إحدى ا�حددات ال�ي استند عل��ا االحتالل �� قضية النشاط 
ُ
�

ن للمحافظة حدوًدا مباشرة مع مدينة إ االستيطا�ي �� محافظة رام هللا والب��ة، إذ  

قرى   أن  خاصة  ا�حتل،  والداخل  الداخل  القدس  أرا�ىي  من  قر�بة  هللا  رام  غرب 

الساحل تحديًد  �عل�ن ا�حتل، ومدن  يافا    مثال،  ا. فقر�ة  27تبعد عن مركز مدينة 

(كيلوم��ً  فقط  ا�حافظة Google Map, 2021ا  جنوب  يمتد  ا�جدار  أن  كما   .(

 ليفصلها عن القدس، و�متد غر��ا ليفصلها عن أرا�ىي الداخل ا�حتل.  

للعم اآلخر  ضم  ا�حدد  هو  والب��ة،  هللا  رام  محافظة  أرا�ىي   �� االستيطانية  لية 

املستوطنات وس�ا��ا املستوطن�ن لغرب ا�جدار، و�بقاء الفلسطيني�ن شرق ا�جدار،  

إذ   لتطبيقھ،  االحتالل  �س��  ما  خلفھ  إوهو  ا�جدار  يضم  أن  املقرر  من  12نھ 

جان إ��  ا�حافظة،  أرا�ىي  ع��  املقامة  املستوطنات  من  مئات ب  مستوطنة   إقامة 

 الوحدات االستيطانية ف��ا. 

ا�حدد الثالث هو قضم أك�� قدر ممكن من األرا�ىي، و�خضاعها لسيطرة االحتالل،  

ألف دونم   98ألف دونم، من أصل    60وهو ما يت�ح من األرقام ال�ي �ش�� إ�� أن نحو  
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وأغلب   من األرا�ىي الواقعة خلف ا�جدار، �� أراٍض زراعية ومفتوحة للفلسطيني�ن،

أر�ج،   (معهد  املستوطنات  لصا�ح  عل��ا  السيطرة  تمت  املتبقية  ؛أ2018األرا�ىي 

OCHA,2021  .( 

أيضً  ا�حددات  سياق  ع��  و��  املقامة  املستوطنات  أرا�ىي  من  جزًءا  أن  ُيذكر  ا، 

الذي   الك��ى،  القدس  مخطط  من  جزًءا  ست�ون  والب��ة،  هللا  رام  محافظة  أرا�ىي 

وهذا التجمع هو تجمع "مود�ع�ن عيليت" غرب رام هللا،  �س�� االحتالل لتطبيقھ،  

 ). 2018غرب ا�جدار (حاليبة،  اليوم والذي بات

وهو   والب��ة،  هللا  رام  محافظة   �� لالستيطان  خامس  محدد  إ��  اإلشارة  و�مكن 

السيطرة ع�� ا�جبال. فمن املعروف أن محافظة رام هللا والب��ة �� منطقة جبلية، 

ستوطنات ف��ا مقامة ع�� قمم ا�جبال، أو ع�� جبال منفصلة، و�الحظ أن جميع امل

مثل مستوطنة بي�جوت املقامة ع�� قمة جبل الطو�ل، و�يت إيل ال�ي �سيطر ع��  

إ��   ا�حافظة  غرب  املتجھ  الطر�ق  وكذلك  الب��ة،  مدينة  من  �املة  جبال  سلسلة 

 �ق، وهكذا.  �عل�ن، حيث تحتل املستوطنات املناطق املرتفعة ع�� جان�ي الطر 

اهللا   رام  محافظة  في  الصهيوني  االستيطان  تطور  أوالً: 
 والبيرة 

عام   الفلسطينية  األرض  ع��  السيطرة  االحتالل  أكمل  أن  بدأت  1967منذ  ح�ى   ،

ا. ومع أن االحتالل  ا فشيئً ا�خططات االستيطانية �� الضفة الغر�ية بالتكشف شيئً 

�� منطقة   االستيطانية  لم  بدأ بمخططاتھ  أنھ  إال  الغر�ية،  الضفة  األغوار وجنوب 

كث��ً  اليتأخر  أنحاء  بقية   �� االستيطانية  بمشاريعھ  البدء   �� بداية ضا  فمع  فة. 

املشاريع  من  العديد  إقامة  من  االحتالل  تمكن  و�عد  املا�ىي،   القرن  ثمانينيات 

هذه    �� بالتمدد  شرع  الغر�ية،  الضفة  وجنوب  واألغوار  القدس   �� االستيطانية 

اللتان �انت قد   إ�� وسط الضفة وشمالها، وهما املنطقتان  املشاريع االستيطانية، 
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، فقد شهدت الف��ة 1980و  1970بدأت ف��ما العملية االستيطانية ببطء ب�ن عامي  

، االنطالقة ا�حقيقية لعملية بناء املستوطنات �� مدينة رام هللا  1986-1981ما ب�ن  

% من املستوطنات  53ن  إابلس شمال الضفة، إذ  وسط الضفة الغر�ية، و�� مدينة ن

 ). 2004ال�ي أقيمت �� هذه الف��ة، �انت �� محافظ�ي نابلس ورام هللا (التفك��،  

،1970و  1967ب�ن عامي    �� محافظة رام هللا والب��ةأسس االحتالل أول مستوطنة  

وطنات ، ثم استأنف االحتالل بناء املست1967أي �عد احتالل الضفة الغر�ية عام  

  6مستوطنات جديدة، و  7، ع�� بنائھ  1978  -1975ع�� أرا�ىي ا�حافظة ب�ن عامي  

، أي قبل اندالع االنتفاضة 1986. ومع عام  1982مستوطنات أخرى مع حلول عام  

�عام واحد،   مستوطنات جديدة، وخالل االنتفاضة، وح�ى    5بنيت  �انت قد  األو�� 

التا�عة للمحافظة، فيما أ�شأ االحتالل  ع�� األرا�ىي    مستوطنات  3، بنيت  1994عام  

، لي�ون بذلك مجموع املستوطنات ��  2013و   1995ن ب�ن عامي  �ن جديدت� مستوطنت

 ).  Washington Institution, 2021مستوطنة (  24 أرا�ىي محافظة رام هللا والب��ة،

�س�ى ا�جلس اإلقلي�ي الذي يضم املستوطنات وسط الضفة الغر�ية، أي املقامة  

بنيام�ن"، ويعد ا�جلس   ع�� إقلي�ي ما�ي  والب��ة، "مجلس  أرا�ىي محافظة رام هللا 

وتتوزع   املستوطنات،  من  مجموعة  تح��ا  تضم  ال�ي  اإلدار�ة  السلطة  اإلقلي�ي 

لإلحصاء  املركزي  (ا�جهاز  إقليمية  مجالس  ستة  ع��  الغر�ية  الضفة  مستوطنات 

الت  ).2020الفلسطي�ي،   البيانية  والرسوم  املستوطنات  ا�جداول  عدد  تو�ح  الية 

 . للف��ة الزمنية ًعاوعدد املستوطن�ن التقديري ف��ا تب  ،اإلسرائيلية الناشئة
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  للف��ة الزمنية ا): عدد املستوطنات اإلسرائيلية الناشئة تبعً 2جدول رقم (

 عدد املستوطنات الناشئة  الف��ة الزمنية

1967- 1970 1 

1975- 1978 7 

1979 - 1982 6 

1983 - 1986 5 

1987 - 1994 3 

1995 - 2013 2 

 24 ا�جموع 

 Washington Institution (2021)ع��  املصدر: الباحث بناءً 

ائيلية الناشئة �� محافظة 1( رقم ش�ل  للف��ة الزمنية اتبعً  رام هللا والب��ة): عدد املستوطنات اإلسر

 )2020( لإلحصاء الفلسطي�يا�جهاز املركزي ع��  املصدر: الباحث بناء

رام هللا  أن عدد املستوطنات اإلسرائيلية �� محافظةيت�ح من الرسم البيا�ي أعاله،  

املا�ىيوالب��ة   القرن  وثمانينيات  سبعينيات   �� م�حوظ  �ش�ل  تزايد  تم    ،قد  حيث 

أن سلطات االحتالل  أيًضا  ستوطنات خالل هذه الف��ة، ومن الوا�ح  امل إ�شاء معظم  

الف��ة هذه  خالل  ركزت  عليھ   ،قد  سيب�ى  الذي  ا�جغرا��  ا�ح��  ع��  السيطرة  ع�� 
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تصاعد   مع  أعدادهم  تزايدت  فقد  ا�حافظة،   �� املستوطن�ن  أعداد  صعيد  وع�� 

مع بناء أول مستوطنة �� ا�حافظة، قدر عدد  عمليات البناء االستيطا�ي، إذ إنھ، و 

بنحو   ف��ا  املستوطنات    2500املستوطن�ن  الثانية من  الدفعة  بناء  مستوطن، ومع 

ألف مستوطن جديد ليسكنوا �� املستوطنات املقامة،   15، قدم نحو  1978ح�ى عام  

بنحو   قدر  تل��ا،  ال�ي  األر�عة  السنوات  خالل  آخر  عدد  قدم  مستوطن    13500ثم 

.  1986ألف مستوطٍن جديد مع حلول عام    15ا ما يز�د عن  ديد، ثم تبعهم سريعً ج

ثم تباطأت أعداد املستوطن�ن �� املستوطنات املقامة �� محافظة رام هللا والب��ة ب�ن  

بنحو    1994و  1987عامي عددهم  ازداد  حيث  السابقة،  بالسنوات  آالف    6مقارنة 

الف��ة الطو�لة   �� هذه  2013وح�ى    1995  منذ عاممستوطن. وأما  ، فقد استوطن 

نحو   الفلسطي�ي،    ألف مستوطٍن جديد  72املستوطنات  املركزي لإلحصاء  (ا�جهاز 

مستوطًنا. واستمر عدد املستوطن�ن بال��ايد    127,528إ��    )، ليصل مجموعهم2020

وصل ا�خر�طة 2020عام    امستوطنً  136,866ح�ى   �� الواردة  املعلومات  حسب   ،

   .)(Washington Institution, 2021 واشنطن ؤسسة التفاعلية مل

 رام هللا والب��ة (سنوات مختارة)  ): عدد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� محافظة3جدول رقم (

 عدد املستوطن�ن  الف��ة الزمنية

1970 2669 

1978 17,869 

1982 32,957 

1986 48,825 

1990 53,400 

1994 55,528 

2017 127,528 

2020 136,866 

 Institution (2021) Washingtonو) 2020( املصدر: ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي
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 للف��ة الزمنية  اتبعً رام هللا والب��ة ): تزايد عدد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� محافظة 2(رقم ش�ل 

 )2020( املصدر: ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي

تو�ح األش�ال البيانية أعاله، أنھ، ومنذ احتالل الضفة الغر�ية ح�ى قبيل أوسلو، 

ضاعف االحتالل عدد املستوطنات واملستوطن�ن �� محافظة رام هللا والب��ة، حيث  

مستوطنة، بينما زاد عدد املستوطن�ن    21��  إ  1994وصل عدد املستوطنات ح�ى عام  

.1994اتفاق أوسلو عام  مع توقيع    55,528  ، إ��1967�عيد احتالل عام    2,500من  

االحتالل   اتبع  اليوم،  وح�ى  أوسلو  ومنذ  أنھ،  األرقام  تظهر  ذلك،  إ��  إضافة 

غرا��، أك�� من ترك��ه ع�� التوسع مو اس��اتيجية جديدة، ركز ف��ا ع�� التوسع الدي 

��ةا�جغرا��، حيث إن مجموع عدد املستوطن�ن �� مستوطنات محافظة رام هللا والب

ألف مستوطن، ولكن، ومن الالفت   55ا قبل أوسلو، وصل إ�� حوا��  عاًم   27خالل الـ  

عاًما من توقيع اتفاقية   27، أي خالل  2021للنظر، أنھ و�عد إعالن أوسلو وح�ى عام  

إ�� أك��    �� مستوطنات محافظة رام هللا والب��ةتضاعف عدد املستوطن�ن    ،أوسلو

 مستوطنة.   24إ��  21عدد املستوطنات، من    ، مع ز�ادة بطيئة ��من ضعف�ن

هللا    رام  محافظة  مستوطنات   �� املستوطن�ن  عدد   �� الكب��ة  الز�ادة  تفس��  يمكن 

القدس مع    �� القدس، واملعلوم أن معركة االستيطان  بقر��ا من محافظة  والب��ة، 

معركة   �� التفك��،  خليل  االستيطان  �شؤون  ا�خب��  ذكر  كما  الفلسطيني�ن، 

تبلغ  و مدي ��ودية  أغلبية  إ��  يصل  أن  خاللها  من  االحتالل  يحاول  %،88غرافية، 
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عن   تقل  فلسطينية  فإن  12وأقلية  ذلك،  إ��  إضافة  املستوطن�ن،  %85.   من   %

�سكنون حول مدينة القدس، و�� منطقة غرب رام هللا وجنوب غرب نابلس، وذلك  

رغًم  مرتبطون،  املستوطن�ن  معظم  الألن  بمراكز  ع��م،  داخل  ا  وا�خدمات  عمل 

أن   يالحظ  إذ  األخضر  70"إسرائيل"،  ا�خط  داخل  �عملون  املستوطن�ن  من   %

  ).2017(التفك��،  

فإن  الغر�ية،  للضفة  االس��اتيجية  االستيطانية  االحتالل  مخططات  إ��  و�النظر 

جزءً �عض   ست�ون  والب��ة،  هللا  رام  محافظة   �� القدس  املستوطنات  مشروع  من  ا 

% من أرا�ىي الضفة الغر�ية، أي  18امل��و�الينية، حيث سيضم هذا املشروع حوا��  

، وهو مخطط مستقب�� معلن، وسي�ون مخطط القدس الك��ى،  2كم  950بواقع  

 ). 2002كجزء من هذا املشروع املستقب�� (هال��،  ،الذي يتم بناؤه اليوم

حالل �� عملية التوسع س�� االحتالل �� مشروعھ االستيطا�ي، إ�� تكريس مبدأ اإل 

ا  ا وتجار�ً ا صناعيً االستيطا�ي، إذ إنھ �ان �س�� �جعل املستوطنات ال�ي تب�ى، مركزً 

لهذه   ثقل  إيجاد  األول  هدف�ن،  يحقق  بحيث  االمتيازات،  من  بالعديد  يحظى 

ا، والثا�ي جلب أك�� عدد من املستوطن�ن للعيش ف��ا؛ ا وصناعيً املستوطنات تجار�ً 

قدم للمستوطن�ن املقيم�ن ف��ا، وهو األمر الذي تحقق  ا �حجم اال نظرً 
ُ
متيازات ال�ي ت

 
ً

املستوطنات،  فعال  �� وتجار�ة  صناعية  تنمية  تحقيق  حيث  من  ز�ادة ،    وتحقيق 

 ). 2004س�انية كب��ة �� أعداد املستوطن�ن �� العقدين األخ��ين. (التفك��، 
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ا  رام  محافظة  في  الصهيوني  االستيطان  أشكال  هللاثانياً: 
 والبيرة 

 المستوطنات .1

ا�حافظة األو�� من حيث عدد املستوطنات املقامة ع��  �عت�� محافظة رام هللا والب��ة  

القدس    أراض��ا، محافظة  �عد  املستوطن�ن  �عداد  حيث  من  األك��  ا�حافظة  و�� 

واشنطن  2021،  ة(القواسم ملؤسسة  التفاعلية  ا�خر�طة  لبيانات  ووفًقا   .(

(Washington Institution, 2021) وال�ي تم االعتماد عل��ا �� ا�جدول التا��، فإن ،

. أما املعلومات األخرى الواردة �� ا�جدول، 136,866بلغ    )1(مجموع عدد املستوطن�ن

ستيطان �� محافظة رام هللا والب��ة، وال�ي فإن مصدرها الدراسة األصلية لواقع اال 

)، حيث استندت إ�� عدد من املصادر ا�ختلفة للوصول 2020�شرت �� مركز رؤ�ة (

 إ�� هذا امل�خص.   

 رام هللا والب��ة ): م�خص معلومات املستوطنات اإلسرائيلية �� محافظة 4جدول رقم (

 الرقم
اسم  

 املستوطنة 

األرض 

الفلسطينية  

 املقامة عل��ا 

املوقع  

ا�جغرا��  

�� رام  

 هللا 

سنة  

 التأسيس 

املساحة  

 التقر�بية/ 

 دونم

عدد  

 املستوطن�ن

التوجھ  

 األيديولو�� 

 للمستوطن�ن

1 
مو��  

 حورون 

بيت نو�ا 

 واللطرون 

غرب رام  

 هللا
 دي�ي  2,648 2700 1969

 عوفرا 2
ع�ن ي��ود  

 وسلواد 

شمال  

شرق 

 الب��ة

 دي�ي  3,273 730 1975

من ا�جدير ذكره أن هناك تقارً�ا ب�ن املصادر ا�ختلفة حول عدد املستوطن�ن �� محافظة رام هللا والب��ة،  )1(

)، أن 2020سطي�ي (، يذكر ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفل136,866فبينما تذكر مؤسسة واشنطن أن العدد بلغ  

 مستوطًنا.   136,954بلغ    2019عدد املستوطن�ن ح�ى عام  
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 رّمون  ر�مونيم  3
جنوب 

 رام هللا
 مختلط   761 2700 1977

4 

حلميش  

"نوح  

 "�سوف

الن�ي صا�ح  

 ودير نظام 

غرب رام  

 هللا
 دي�ي  1,263 3000 1977

5 
بيت 

 حورون 

بيت عور  

 التحتا

غرب رام  

 هللا
 دي�ي  1,492 1709 1977

 مدينة الب��ة  بيت ايل 6
شمال  

 الب��ة
 دي�ي  5,915 1113 1977

7 
�وخاف  

 هاشاهار 
 الطيبة

شمال  

شرق رام 

 هللا

 دي�ي  2,644 1644 1977

8 
 )2(شيلوا

الصراراة  

والدفوف  

وع�ن مرة  

ورأس مويس  

ومنطقة  

 املراح 

جنوب 

 نابلس 
 دي�ي   4,728 1430 1978

 الل�ن الغر�ية بيت آر�ھ 9
غرب رام  

 هللا
 مختلط   5,557 1467 1981

10 
معاليھ  

 مخماس 
 مخماس 

شرق رام 

 هللا
 دي�ي  1,834 1274 1981

 دي�ي  2,162 316 1981 الب��ة جبل الطو�ل  �ساجوت 11

 عطارة عط��يت 12

شمال  

غرب رام  

 هللا

 دي�ي  679 639 1981

الناحية   )2( فمن  ا�حافظات،  ب�ن  ا�حدود  ع��  تقع  املستوطنات  من  عدًدا  هناك  أن  أيًضا،  ذكره  ا�جدير  من 

ضمن محافظة رام هللا والب��ة، والقسم اآلخر معاليھ ليفونا  الشمالية، يقع قسم من مستوطنة شيلو ومستوطنة  

حوا��   املستوطنت�ن  �لتا   �� ويستوطن  نابلس،  محافظة  هذه    5,500ضمن  ذكر  تكرار  تم  وقد  مستوطن. 

األك�� من مستوطنة جفعات زئيف  القسم  فيقع  ا�جنو�ية،  الناحية  أما من  ا�حافظت�ن.  �لتا   �� املستوطنات 

حافظة القدس، وقسم صغ�� ضمن حدود محافظة رام هللا والب��ة، ضمن حدود م   �وخاف �عقوبومستوطنة  

 لذلك تم اعتماد �لتا املستوطنت�ن ضمن حدود محافظة القدس فقط. 
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 دير قد�س  ني�� 13

شمال  

غرب رام  

 هللا

 مختلط   1,915 1340 1981

 صفا وخر�ثا ممتياهو 14
غرب رام  

 هللا
 دي�ي  914 446 1981

 بزيع دير  دوليف 15
غرب رام  

 هللا
 دي�ي  1,576 900 1983

16 
معاليھ  

 ليفونا 
 سنجل

شمال  

 رام هللا
 دي�ي  762 1300 1983

 بيتلو  نحالئيل 17

شمال  

غرب رام  

 هللا

 دي�ي  769 2000 1984

 �عل�ن  هشمونائيم  18

شمال  

غرب رام  

 هللا

 دي�ي  3,173 410 1985

19 
جا�ي  

 مودين
 �عل�ن 

شمال  

غرب رام  

 هللا

 دي�ي  3,507 590 1985

 دير قد�س  �عاليھ  20
غرب رام  

 هللا
 مختلط   2,280 700 1988

 تلمون  21
املزرعة  

 القبلية 

شمال  

غرب رام  

 هللا

 دي�ي  5,185 1900 1989

 ا�جانية  ن��يا  22
غرب رام  

 هللا
 دي�ي  1,318 470 1991

23 
مود�ع�ن  

 عليت

خر�ثا ودير  

قد�س  

و�لع�ن  

 و�عل�ن 

غرب رام  

 هللا
 دي�ي  80,064 1192 1996

24 
كفر  

 أورانيم  
 صفا وخر�ثا

غرب رام  

 هللا
 دي�ي  2,447 820 1998

 136,866 30.790 ا�جموع 
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البؤر االستيطانية   .2

البؤر االستيطانية �� املواقع االستيطانية ال�ي ال �ع��ف ��ا ح�ومة االحتالل ع�� أ��ا  

للتوسع ع��   قابلة  و��  االحتالل،  بحماية قوات  تحظى  ولك��ا  مستوطنات رسمية، 

ا�جدار   مقاومة  هيئة  و�عّرفها  الفلسطينية.  األرض  بأ��احساب  بناء   واالستيطان 

عن   ومنفصل  املساحة  محدود  وغالبً جديد  املستوطنة،  البؤرة  مسطح  بناء  يتم  ا 

و�بدأ   جديدة،  مستوطنة  لبناء  تمهيًدا  أو  قائمة،  مستوطنة  لتوسيع  االستيطانية 

أو   ا�خيام،  من  إقامة عدد  االستيطانية عن طر�ق  البؤر  بإ�شاء  املستوطنون عادة 

وضع كرفانات �� أراٍض خاصة ملواطن�ن فلسطيني�ن، أو أراٍض ح�ومية. و�قدر عدد  

�� االستيطانية  بحوا��    البؤر  الغر�ية  (الرجوب،    250الضفة  والبؤر2012بؤرة،   .(

ا�حيطة   الفلسطينية  األرا�ىي  من  املز�د  لضم  استيطانية  طر�قة   �� االستيطانية 

 باملستوطنات األساسية. 

�� محافظة رام هللا والب��ة واملناطق التا�عة لها، أقام املستوطنون العديد من البؤر  

مستوطنات الكب��ة �� ا�حافظة، وقد بلغ عدد هذه البؤر  االستيطانية، ال�ي تتبع لل

 ). OCHA, 2021ا (دونًم   776بؤرة استيطانية، بمساحة �لية بلغت نحو   20

يو�ح ا�جدول التا�� أسماء البؤر االستيطانية املقامة ع�� أرا�ىي محافظة رام هللا  

ستيطانية املقامة  ا أن �عض البؤر اال والب��ة، وسنة إ�شا��ا وألي مستوطنة تتبع، علًم 

ع�� أرا�ىي ا�حافظة، تتبع ملستوطنات خارج ا�حافظة، مثل البؤرة جفعات هارئيل،  

أرا�ىي   ع��  املقامة  شيلو  ملستوطنة  تتبع  هللا  نابلس  محافظ�يال�ي  و�ؤرة ورام   ،

تا�عة �حافظة بيت �حم (وفا،    هروئيھ، ال�ي تتبع ملستوطنة ني�� املقامة ع�� أراٍض 

�تب�ن من ا�جدول أن بناء البؤر االستيطانية تصاعد ما  و   ).OCHA, 2021؛  ب2018

 .  2004والسنوات األو�� النتفاضة األق�ىى، وح�ى عام    1998ب�ن عام 
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 ): البؤر االستيطانية �� محافظة رام هللا والب��ة5جدول رقم (

 الرقم
اسم البؤرة  

 االستيطانية 

األرض الفلسطينية  

 املقامة عل��ا البؤرة 

املستوطنة األم  

 التا�عة لها 

سنة  

 اإل�شاء

املساحة 

التقدير�ة 

 (دونم) 

 71 1991 تلمون  املزرعة القبلية  ن��ه  1

 حراشة  2
املزرعة القبلية ورأس 

 كركر 
 50 1997 تلمون 

 31 1998 تلمون  املزرعة القبلية  هاروش يرون  3

 104 1998 شيلو سنجل  جفعات هارئيل  4

 48 1999 �وخاف هاشاهار  الطيبة متسبيھ كراميم  5

 37 1999 �وخاف هاشاهار  الطيبة اهفات حاييم 6

 14 1999 �وخاف هاشاهار  الطيبة معاليھ شلومو 7

 75 1999 معاليھ مخماس  مخماس  متسبيھ دا�ي 8

 23 1999 معاليھ مخماس  - معا�� حاجيت  9

 32 1999 حلميش الن�ي صا�ح  اليشع  10

 34 2001 �ساجوت  الب��ة  ميتس�ي هاي  11

 3 2001 ميفو حورون  بيت نو�ا م��وم أيالون  12

 101 2001 معاليھ مخماس  مخماس  نفيع ايرز  13

 31 2001 بيت إيل  بيت�ن  بيت إيل شرق  14

15 
جبل أرتيس 

 "اولباناه"
 36 2001 بيت ايل  الب��ة 

 30 2002 بيت إيل  الب��ة  جبعات آساف  16

 30 2002 ني��  - هروئيھ  17

 3 2004 عوفرا  ع�ن ي��ود  مشبا�ي ار�س 18

19 
عوفرا شمال  

 شرق 
 6 2004 عوفرا  سلواد

20 
ك��م رعيم "تل 

 نحال" 
 17 2011 تلمون  املزرعة القبلية 

 OCHA )2021( ب) و2018(وفا املصدر: 
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 جدار الفصل العنصري  .3

إ�� جنو��ا  يبلغ طول جدار الفصل العنصري الذي يمر من شمال الضفة   الغر�ية 

كيلوم�ً�ا �� محافظة رام    90م��ا    )،2017ا (بيتسيلم،  كيلوم��ً   712�ش�ل ملتٍو، حوا��  

والب��ة. نحو  �و   هللا  من  العنصري  الفصل  جدار  س�انيً تجمعً   171مر  طول ا  ع��  ا 

وح�ى ��اية عام   .ا ضمن محافظة رام هللا والب��ةا س�انيً تجمعً   20أرا�ىي الضفة، م��ا  

يقتطع ا�جدار الفاصل    % من ا�جدار �� ا�حافظة.82، انت�ى االحتالل من بناء  2018

% من مساحة الضفة الغر�ية. و�� مناطق عديدة، يحيط ا�جدار بالقرى أو  13نحو  

 .أ)2018،  معهد أر�ج ( التجمعات، من عدة جهات، و�صعب وصول ا�خدمات إل��ا

 ينطلق ا�جدار الفاصل من جنوب مدينة رام هللا قر 
ً

 ب معسكر عوفر، و�تجھ شماال

ح�ى مدينة قلقيلية، و�مر من قرى الزاو�ة، رافات، دير بلوط، كفر الديك، برق�ن ��  

عابود، دير أبو مشعل، شقبا، قبيا،   ،محافظة سلفيت. وقرى الل�ن الغر�ي، رنتيس

بدرس، شبت�ن، دير قد�س، �عل�ن، املدية، بلع�ن، صفا، بيت س��ا، خر�ثا املصباح،  

لقيا، بيت نو�ا، بيت عنان، قطنة، القبيبة، بيت سور�ك، بدو، بيت إجزا، بيت  بيت  

رام هللا   �� محافظ�ي  رافات، وجميعها  الفوقا، ع�ن عر�ك،  بيت عور  الط��ة،  دقو، 

حوا��   ا�جدار  من  املقطع  هذا  طول  و�بلغ  والقدس،   ,OCHAكيلوم�ً�ا    96والب��ة 

ا، كيلوم��ً   28من ا�جدار، فقد بلغ نحو    2020  ح�ى عام). أما ما لم يتم إنجازه  (2021

أصل   ا�حافظةكيلوم��ً   96من  أرا�ىي  ع��  املقام  ا�جدار  طول   ��  ا، 

 (Washington Institution, 2021).

أما مساحة األرا�ىي املعزولة من محافظة رام هللا والب��ة �عد االن��اء من بناء ا�جدار،  

% من مساحة ا�حافظة ست�ون  11.5ألف دونٍم، أي أن نحو    98ل إ�� نحو  فستص

ا غر�ھ. وتبلغ مساحة األرا�ىي الزراعية من األرا�ىي الواقعة  خلف ا�جدار، وتحديًد 

نحو   ا�جدار،  نحو    31غرب  وهناك  دونم،  أ��ا    20ألف  ع��  مصنفة  دونم  ألف 

 ).  أ2018مستوطنات إسرائيلية (معهد أر�ج، 
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إ� (و�الرجوع  ا�خر�طة رقم  جنوب    يت�ح  ) 2�  يبدأ من  العنصري  الفصل  أن جدار 

كما   خارجھ،  وا�جديرة  و���نباال  ا�جيب  قرى  يضع  بحيث  والب��ة،  هللا  رام  محافظة 

 
ً

 إ��يفصل قرى القدس إ�� الغرب، مثل بيت سور�ك و�دو والقبيبة وقطنة، وصوال

الحتالل بوابة زراعية، ثم قرى غرب رام هللا عند قر�ة بيت نو�ا، ال�ي يضع عندها ا

 
ً

 إ�� بيت س��ا و�لع�ن وخر�ثا ب�ي حارث ودير قد�س، و�فصل هذه القرى عن  شماال

مستوطنة مود�ع�ن عيليت، املقامة ع�� أرا�ىي هذه القرى التا�عة �حافظة رام هللا  

 
ً

 والب��ة. و�متد ا�جدار شماال
ً

 إ�� رنتيس �� شمال غرب   إ�� قرى بدرس وقبيا، وصوال

مدينة رام هللا. و���كز انتشار ا�جدار العنصري �� جنوب محافظة رام هللا لفصلها 

 . 1948عن مدينة القدس، و�� الغرب لفصلها عن املناطق ا�حتلة عام 

الطرق االلتفافية   .4

تنتشر الطرق االلتفافية ال�ي يقيمها االحتالل �� الضفة الغر�ية من شمالها �جنو��ا،  

جنوب)، املص�حة    –غرب) أو الطولية (شمال    –ضية (شرق  و�حكم هذه الطرق العر 

وقد �ان    األمنية لالحتالل، و�� مرتبطة بخدمة أهداف االحتالل السياسية واألمنية. 

�حافظة رام هللا والب��ة نصي��ا من الطرق االلتفافية، وذلك بحكم وجودها وسط  

ي�� وفيما  ف��ا.  كب��  استيطا�ي  �شاط  ووجود  الغر�ية،  للطرق    الضفة  استعراض 

 OCHA, 2020) .(باالستناد إ�� ا�خر�طة التفاعلية ألو�شا   االلتفافية �� ا�حافظة

• ) رقم  وذلك    ):60الطر�ق  با�جنوب،  الشمال  ير�ط  إذ  الطرق،  هذه  أهم  وهو 

 
ً
ا بجن�ن ونابلس ورام  ا من مدينة العفولة شمال فلسط�ن ا�حتلة، ومرورً انطالق

 
ً

إ�� ا�خليل، وقد حرص االحتالل ع�� أن ي�ون هذا الطر�ق    هللا والقدس، ووصوال

ضمن املنطقة املصنفة (ج). و�� محافظة رام هللا والب��ة، يمتد هذا الطر�ق من  

ا �شرق مدينة الب��ة، ح�ى شمال مدينة رام هللا عند قر��ي سنجل وترمسعيا، مرورً 

ا�حافظة نحو جنوب أرا�ىي ا�حافظة قرب قر�ة مخماس، و�بلغ طول الطر�ق ��  

 . اكيلوم��ً   23
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كم، إذ ينطلق من شمال   9يبلغ طولھ نحو    رام هللا االلتفا��:  –طر�ق القدس   •

تحديًد  حنينا  بيت  منطقة  من  الغر�ية القدس  ا�جنو�ية  باملنطقة  و�نت�ي  ا، 

) الطر�ق من طر�ق رقم  و�نطلق هذا  والب��ة،  القدس، )  60�حافظة رام هللا   ��

الفلسطينية جنوب غرب رام هللا، و�� قرى ب��نباال ورافات ا بأرا�ىي القرى  مرورً 

 . وا�جديرة، و�ر�ط الطر�ق مستوطنة راموت غرب القدس بمستوطنات القدس

12طر�ق عْر�ىي يصل طولھ ملا يز�د عن    : وهورام هللا االلتفا��  – طر�ق الب��ة    •

رقم  كيلوم��ً  و�الطر�ق  �غر���ا،  ا�حافظة  شر��  املستوطنات  و�ر�ط  )60( ا، 

 
ً

 إ�� مدينة كذلك. و�نطلق الطر�ق من مستوطنة مخماس شرق ا�حافظة، وصوال

) رقم  شارع  مع  عندها  يتقاطع  حيث  إيل،  بيت  ومستوطنة  ثم 60الب��ة  ومن   ،(

 
ً

 إ�� مستوطنة يكمل الطر�ق باتجاه املستوطنات الواقعة غرب ا�حافظة، وصوال

بيتونيا   بلدة  ع��  الطر�ق  هذا  و�مر  زئيف،  ورافات، جفعات  ا�جديرة  وقرى 

 .ومنطقة مطار قلنديا

أرا�ىي   ع��  أقيمت  ال�ي  األخرى،  االلتفافية  الطرق  من  العديد  هناك  وكذلك 

 :  ا�حافظة، و��

  9الذي يوصل ب�ن املستوطنت�ن و�صل طولھ إ�� نحو    دوليف:  –طر�ق بيت إيل   •

 كم. 

 .  كم 8.7الذي يبلغ طولھ حوا��    طر�ق رام هللا بيتونيا االلتفا��: •

: الذي ير�ط مستوطنة تلمون غرب رام هللا، بمستوطنة نحالئيل –طر�ق تلمون   •

 كم.  5نحالئيل شمال غرب املدينة، و�بلغ طولھ نحو 

العاصور   • تل  هاشاهار:  –طر�ق  شارع   كوخاف  أيضا  ويس�ى  هللا،  رام  شمال 

كم، حيث ير�ط ب�ن املستوطنت�ن، و�مر من جنوب قر�ة   6ألون، و�بلغ طولھ نحو  

 ر مالك، وشمال قر�ة دير جر�ر.  كف
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كم، و�متد    2.5: وهو طر�ق التفا�� قص�� يبلغ طولھ نحو  القدس  –طر�ق بيتونيا   •

 ) شمال مدينة القدس. 60�� الشارع رقم ( ح�ى يندمج  من جنوب بيتونيا

ا�حرامية   • عيون  وهو   – طر�ق  الب��ة،   يمتدطر�ق    عوفرا:  مدينة  شرق  شمال 

 كم.   5و�بلغ طولھ نحو 

يمتد غرب مدينة رام هللا،  )450طر�ق ع�ن عر�ك االلتفا�� (رقم   • : وهو طر�ق 

 كم.  4و�مر من شرق بلدة ع�ن عر�ك إ�� غرب بلدة بيتونيا، و�بلغ طولھ نحو 

: و�طلق عليھ اسم الطوق الشر�� ملدينة القدس، ويعزل القرى  )45طر�ق رقم ( •

س��ا، خر�ثا، دير    (بيتقية للمدينة، ومن ثم يصل إ�� قرى رام هللا الغر�ية  الشر 

قد�س، بيت عور الفوقا، بيت عور التحتا، بيتونيا، قلنديا البلد، صفا، �عل�ن)،  

 كما أنھ يخدم مستوطن�ي بيت حورون ومود�ع�ن. 

 حورون بالقدس مرور ) الذي ير�ط مستوطنة بيت  45: مسار الطر�ق رقم ( ) 3خر�طة رقم ( 
ً
 بقرى فلسطينية   ا

 (Google, 2021)املصدر: 
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الحواجز العسكرية  .5

مختلف محافظات   �� االحتالل  جيش  يقيمها  ال�ي  العسكر�ة  ا�حواجز  تنتشر 

وا�حواجز العسكر�ة قد ت�ون حواجز    .الضفة، وم��ا محافظة رام هللا والب��ة

دائم، �ش�ل  االحتالل  جنود  عل��ا  يتواجد  ودائمة،  مؤقتة   ثابتة  ت�ون  ، وقد 

وهناك أيضا ا�حواجز الطيارة، أي املفاجئة، ال�ي يقيم االحتالل العشرات م��ا 

مؤقتة.   أمنية  إجراءات  التخاذ  أو  الفلسطيني�ن،  املواطن�ن  وحسب  العتقال 

القائمة والدائمة �� محافظة رام هللا والب��ة ��  فإن ا�حواجز    ،)2018( بيتسيلم  

 �التا��:  

: وهو حاجز داخ��، أي يفصل ب�ن مناطق فلسطينية، ر�مونيم  – حاجز الطيبة   .1

أو محاٍذ للمناطق السكنية الفلسطينية، وهو مقام ع�� الشارع املؤدي إ�� قر�ة 

، و�قيم االحتالل  الطيبة  قر�ة  ا شمال شرق الطيبة ومستوطنة ر�مونيم، تحديًد 

 ع�� ا�حاجز برج مراقبة. 

: وهو حاجز داخ�� �عززه االحتالل حسب الوضع األم�ي، كما حاجز الن�ي صا�ح  .2

 . ا للمراقبة و�وابة حديدية، و�قع جنوب شرق بلدة الن�ي صا�حيقيم عليھ برًج 

: وهو حاجز داخ�� معزز من قبل قوات االحتالل �ش�ل دائم، حاجز بيت س��ا .3

يوميً  السا�عة صباًح و�فتحھ االحتالل  الساعة  الثامنة مساًء فقط، ا من  ا ح�ى 

شرق   شمال  و�قع  هللا،  رام  مدينة  إ��  منھ  العابر�ن  املواطن�ن  االحتالل  و�فتش 

 القر�ة بي��ا و��ن قر�ة بيت عور الفوقا.  

: وهو حاجز داخ�� معزز �ش�ل دائم ع�� املدخل الشما��  حاجز بيت عور الفوقا  .4

(ل رقم  الشارع  ع��  وهو  الساعة 443لقر�ة،  من  االحتالل  جيش  و�فتحھ   ،(

 ا ح�ى الثامنة مساًء فقط. السا�عة صباًح 
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جبع    .5 بجنود  الرام  –حاجز  ومعزز  وجبع،  الرام  قر��ي  ب�ن  داخ��  حاجز  وهو   :

االحتالل، و�تم التفتيش فيھ حسب الوضع األم�ي، كما قد ال يتواجد عليھ جنود  

 ائم.االحتالل �ش�ل د 

يقع ع�� املدخل الشما�� ملدينة الب��ة، وهو حاجٌز داخ��    : DCOحاجز بيت إيل   .6

تتغ�� �ل ف��ة،   معزز �ش�ل دائم، و�فتح أمام حركة املواطن�ن لساعات معينة 

 ويعتمد فتحھ ع�� الوضع األم�ي.

: وهو حاجز معزز �ش�ل دائم، و�فصل قر�ة رنتيس عن عوفر�م  –حاجز رنتيس   .7

قام االحتالل هذا ا�حاجز ع�� بوابة مقامة الداخل ا�حتل، أي أنھ حاجز خار��. أ

حملة  منھ  ويع��  خاصة،  أمنية  شر�ات  عليھ  و�شرف  الفاصل،  ا�جدار  ع�� 

 التصار�ح فقط. 

يتواجد عليھ جنود   ،يقع شمال مدينة رام هللا، وفيھ برٌج للمراقبة  حاجز عطارة: .8

حركة  أمام  مفتوح  وهو  متباعدة،  بف��ات  ا�حاجز  ويعزز  دائما،  االحتالل 

 املواطن�ن �� أغلب الوقت. 

: وهو آخر حاجز قبل الدخول ألرا�ىي الداخل ا�حتل، القدس  –حاجز عوفر   .9

أي أنھ حاجز خار��، وهو معزز �ش�ل دائم، و�شرف عليھ شر�ات أمنية خاصة، 

 كما أن من يمر ع��ه هم الفلسطينيون من س�ان شر�� القدس.

يقع جنوب مدينة رام هللا، و�ضم منشآت موسعة، ويعّرف ع�� أنھ   حاجز قلنديا: .10

يحملون   الذين  الفلسطينيون  خاللھ  من  و�مر  خار��)،  (حاجز  حدودي  مع�� 

 التصار�ح، أو بطاقات الهو�ة اإلسرائيلية، �عد إخضاعهم للتفتيش. 

وهو حاجز معزز �ش�ل دائم، وهو آخر حاجز قبل    بيت س��ا:   –حاجز م�ابيم   .11

الفلسطينيون   الدخول  ألرا�ىي الداخل ا�حتل، أي حاجز خار��، و�دخل منھ 

 الذين يحملون التصار�ح، أو بطاقات الهو�ة اإلسرائيلية.
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: وهو حاجز خار�� غرب مدينة رام هللا، يوصل  مود�ع�ن عيليت  – حاجز �عل�ن   .12

إ�� أرا�ىي الداخل ا�حتل، ويعززه االحتالل �ش�ل دائم، وقد أقام االحتالل هذا  

 ع�� ا�جدار الفاصل، و�مر منھ حملة التصار�ح.  حاجز�ا

المعسكرات والقواعد العسكرية  .6

معسكرات وقواعد عسكر�ة ع�� أطراف مدينة رام هللا. أول هذه    6أقام االحتالل  

ا داخل مستوطنة بيت إيل، و�� القسم  املعسكرات يقع شمال مدينة الب��ة، وتحديًد 

دونم من أرا�ىي مدينة الب��ة، وقد    1600ساح��ا  ا�جنو�ي م��ا، وهو مقام ع�� أرض م 

عام   املعسكر  �عد    1967أقيم  بنيت  ال�ي  إيل،  بيت  ملستوطنة  األو��  اللبنة  لي�ون 

املعسكر �ـعشر سنوات، و�وجد �� املعسكر مقر لإلدارة املدنية، ومجلس "بنيام�ن"  

 .  (OCHA, 2021)االستيطا�ي 

ا ع�� أرا�ىي بلد�ي املعسكرات، و�قع جنوب املدينة، وتحديًد معسكر عوفر هو ثا�ي 

دونم، ومنھ    1300بيتونيا ورافات، وتبلغ مساحة األرا�ىي املقام عل��ا املعسكر نحو  

أيضا  تنطلق قوات االحتالل القتحام مناطق محافظة رام هللا تل  . وهناك  معسكر 

اينة رام هللا، وتحديًد هو عبارة عن قاعدة عسكر�ة مت�املة تقع شرق مدو العاصور،  

أرا�ىي قرى دير جر�ر وكفر مالك، وتبلغ مساحتھ نحو   أرا�ىي    800ع��  دونٍم من 

اتصال،   املعسكر محطة  القرى، و�ضم  تا�عة �جيش االحتالل    وقاعدة ط��انهذه 

(OCHA, 2021). 

فهو  هللا،  رام  مدينة  غرب  شمال  بدرس  قر�ة  أرا�ىي  ع��  املقام  آدم  معسكر  أما 

املعسكران األخ��ان �� محافظة رام هللا  و   ).2019�ب العسكري (وفا،  مخصص للتدر 

ي��ود وسلواد  أرا�ىي قرى ع�ن  ع��  املقامة  هما معسكر مستوطنة عوفرا  والب��ة، 

مساحتھ   وتبلغ  االحتالل،  �جيش  انطالق  نقطة  و�مثل  هللا،  رام  شرق  300شمال 
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م وتبلغ  سنجل،  قر�ة  قرب  املقام  الدير  رأس  ومعسكر  ادونًم   240ساحتھ  دونم، 

(OCHA, 2021)  . 

االستيطانية ثالثاً:   والنشاطات  المشاريع  الصهيونية   أحدث 
 في محافظة رام اهللا والبيرة 

 بناء وحدات استيطانية جديدة  .1

عامي   ب�ن  الف��ة  استيطانيً �جوًم   2009-  2006شهدت  و��  ا  الغر�ية.  الضفة   �� ا 

هذا ال�جوم شرق ا�جدار وغر�ھ، ففي    بالتحديد، تصاعد محافظة رام هللا والب��ة  

نحو   ببناء  االحتالل  قام  ا�جدار،  شرق  والواقعة  للمحافظة،  التا�عة  85املنطقة 

كما املستوطنات،  مختلف   �� استيطانية  نحو    وحدة  )3( انً كرفا  165أضاف 

وحدة استيطانية ��    216�جدار، فقد ب�ى �� ذات املدة نحو  للمستوطنات. أما غرب ا

االستيطا�ي   أن ال�جومكرفاًنا إل��ا. وتب�ن هذه األرقام،    30املستوطنات، وأضاف نحو  

ا لضمها �ش�ل ��ائي  تكثف �ش�ل أك�� �� املستوطنات الواقعة غرب ا�جدار، سعيً 

البؤرة االستيطانية رحاليم شمال وحدات استيطانية ��    9كما تم بناء   ).2009(وفا،

). 2009رام هللا (وفا، 

التا�عة �حافظة رام هللا والب��ة، شأ��ا   �� املناطق  العملية االستيطانية  لم تتوقف 

شأن �ل مناطق الضفة الغر�ية ال�ي تزايدت ف��ا العمليات االستيطانية. فقد شهد 

ال   1850بناء نحو    2011عام   �� الضفة  )،2012غر�ية (عواودة،  وحدة استيطانية 

ز�ادة �� بناء الوحدات    2013وحدة، وشهد عام    2800بناء نحو    2012وشهد عام  

الكرفان هو بيت مصغر ومتنقل يصنع من اإلسبست أو األملنيوم، ويستخدم عادة �� ورشات البناء أو مخيمات   )3(

 الالجئ�ن املؤقتة.
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وحدة استيطانية مقارنة �عام   4500%، أي حوا�� 70إ��  االستيطانية بنسبة وصلت 

 ).  2013، اإلخبار�ة معاو�الة ( 2012

والب��ة  هللا  رام  محافظة   �� االستيطا�ي  النشاط  واقع  يكن  مختلًف لم  الواقع ،  عن  ا 

شاهًدا ع�� إقرار االحتالل للعديد    2016الذي عاشتھ الضفة الغر�ية.  فقد �ان عام  

وحدة استيطانية ��    4400من املشاريع االستيطانية الكب��ة، إذ إنھ أقر بناء حوا��  

�جمع   مخطط  عن  أنھ كشف  كما  هللا.  رام  مدينة  غرب  عليت  مود�ع�ن  مستوطنة 

�ساجوت ضاحية    مستوطنات  لت�ون  ور�مونيم،  مخماس  ومعاليھ  يئ��  و�وخاف 

حوا��   و�ناء  مزراح"،  "مخماس  باسم  كب��ة،  مستوطنة  أو  وحدة  2500كب��ة، 

بناء   ع��  املوافقة  إ��  إضافة  ف��ا.  جديدة  ��    50استيطانية  استيطانية  وحدة 

و حورون،  بيت  التحر�ر  31مستوطنة  (منظمة  آر�ھ  بيت  مستوطنة   �� وحدة 

 ). 2017، ينيةالفلسط

ع�� مصادقة ح�ومة االحتالل ع�� أك�� من مشروع استيطا�ي   2019ثم شهد عام  

جديد؛ لتوسعة مستوطنات مقامة ع�� أرا�ىي محافظة رام هللا والب��ة. فقد صادقت 

وحدة استيطانية جديدة �� مستوطنة دوليف غرب    300ح�ومة االحتالل ع�� إقامة  

وحدة استيطانية جديدة �� مستوطنة بيت إيل   650ة رام هللا، إ�� جانب البدء بإقام

حجر   نتنياهو،  بنيام�ن  االحتالل  ح�ومة  رئيس  وضع  وقد  الب��ة،  مدينة  شمال 

 ).   2019األساس لهذه الوحدات (شؤون املفاوضات، 

 مصادرة أراضٍ جديدة .2

الك��ى  القدس  مشروع  ع��  االستيطا�ي  العمل  استند  أوسلو،  اتفاق  �عد 

% من أرا�ىي  10، وهو مخطط يقام ع�� 1994، الذي �ان قد أقر عام (امل��و�النية)

ا�جزء    �� خاصة  والب��ة،  هللا  رام  محافظة   �� االستيطان  و�ان  الغر�ية.  الضفة 
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الك��ى   القدس  إطار  ضمن  لت�ون  جديدة  أراٍض  ضم  ع��  يركز  والغر�ي،  ا�جنو�ي 

). 2016؛ التفك��،  2004(التفك��،  

االح عام  أعلن  منتصف   �� آخر  استيطا�ي  مشروع  عن  مشروع 2016تالل  وهو   ،

300املنطقة الصناعية، ال�ي أعلنت ع��ا اإلدارة املدنية التا�عة لالحتالل، ع�� نحو  

دونم شمال غرب مدينة رام هللا، و�� ع�� أراٍض مصادرة من قر��ي صفا و�يت س��ا  

االحتالل ع�� هذه األرا�ىي عام )، وقد سيطر  443بمحاذاة الشارع االستيطا�ي رقم (

 أ).  2016(معهد أر�ج،  2000

عام   شهده  آخر  استيطا�ي  عمل  وهو    2016وهناك  والب��ة،  هللا  رام  محافظة   ��

دونم من أرا�ىي قرى ع�ن عر�ك و�يت عور الفوقا ومدينة بيتونيا    500مصادرة نحو  

 ب). 2016أر�ج،  غرب رام هللا، إلقامة نقاط تفتيش عسكر�ة، ومنطقة عازلة (معهد 

و�� مستوطنة "ز�ت رعنان" شمال غرب مدينة رام هللا، عمل االحتالل ع�� �سو�ة 

ببناء  دونًم   25نحو   وشرع  و��    17ا،  املستوطنة،  هذه   �� جديدة  استيطانية  وحدة 

حول املستوطنة   التفا��ٍ   استيطا�يٍ   ا، وشق طر�ٍق ا�جهة ا�جنو�ية الغر�ية م��ا تحديًد 

دونم من أرا�ىي قرى بيتلو و�و�ر واملزرعة   1600. وقد راح نحو  )ب 2018(معهد أر�ج،  

وضم��ا   اإلسرائيلية،  املدنية  اإلدارة  أقر��ا  ال�ي  املصادرة  عملية  �حية  الغر�ية، 

). 2019ألمالك ح�ومة االحتالل (معهد أر�ج، 

 بناء بؤر استيطانية جديدة .3

عام    األق�ىى  النتفاضة  األو��  السنوات  حركة  2000مع  شهدت  البؤر  ،  بناء 

 
ً
�شاط كب��ً االستيطانية  بناء  ا  تم  حيث  الغر�ية،  الضفة   �� ��    43ا  استيطانية  بؤرة 

، و�ان من ب�ن هذه البؤر ال�ي أقيمت ع�� أرا�ىي محافظة رام  2002و  2001العام�ن  

هللا والب��ة، بؤرة عمونا و�ؤرة ميغرون االستيطانيتان. ولكن تراجعت عملية بناء البؤر  
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بؤر استيطانية �� مختلف   7�ا  ، حيث بنيت ف�2005و  2003االستيطانية ما ب�ن عامي  

 . (PeaceNow, 2020)مناطق الضفة الغر�ية 

، قامت قوات االحتالل بإخالء البؤرة االستيطانية العشوائية "عمونا"، 2/2017/ 1��  

200و�� بؤرة تقع شمال مدينة رام هللا قرب قر�ة دورا القرع، وقد تم إجالء ما ب�ن  

)، و�ان رئيس وزراء  2017،  24بؤرة (فر�سا  مستوطن �انوا �ستوطنون �� ال  300إ��  

مستوطنة جديدة  لهم  االحتالل بنيام�ن نتنياهو، قد وعد مستوط�ي "عمونا" بأن يب�ي  

). 2017(لويس، 

، وذلك  2020وقد شرع املستوطنون �� إقامة بؤرة استيطانية جديدة مع بداية عام  

).2020 (معهد أر�ج،  دونمات من أرا�ىي قر�ة الطيبة شرق رام هللا   9ع�� حساب نحو  

 مشاريع شق طرق جديدة .4

عام    من  2009��  نتنياهو  بنيام�ن  برئاسة  االحتالل  لدى  جديدة  ح�ومة  �ش�لت   ،

حزب اللي�ود، ويعد النشاط االستيطا�ي الذي صاحب ح�ومة نتنياهو، هو األك��  

قد، وقد �ان لرام هللا والب��ة حصة من هذا النشاط االستيطا�ي، ف2005عام    ذمن

جنوب استيطا�ي  طر�ق  شق  ع��  البؤرة    تم  املقامة  هارئيل،  جفعات  االستيطانية 

 ).2009أرا�ىي بلدة سنجل شمال رام هللا (وفا، 

،2018مخطط تلمونيم االستيطا�ي، هو مخطط بدأ االحتالل بتنفيذه مطلع عام  

تر�ط   املشروع لشق طرق استيطانية  مستوطنة و�ؤرة استيطانية،   11و��دف هذا 

ن تكتل "تلمونيم" االستيطا�ي، وسيحاصر هذا املشروع قرى غرب وشمال غرب ضم

 ).2018رام هللا، و�فصلها عن املدينة (السعدي،  
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الخاتمة رابعاً: 

تناولت الدراسة مجمل العملية االستيطانية و�شاطا��ا �� محافظة رام هللا والب��ة،  

 
ً

إ�� أحدث  منذ انطالق االستيطان ف��ا، ووصوال تتبعت    املشاريع االستيطانية. وقد 

عام   الغر�ية  الضفة  احتالل  �عد  االستيطانية  العملية  انطالق  ،1967الدراسة 

أجل   من  خاللها  من  االحتالل  عمل  ال�ي  االستيطانية  األش�ال  مجمل  وتناولت 

العسكر�ة،  القواعد  العسكري من خالل  الوجود  بداية ع��  السيطرة ع�� األرض، 

كنقطة وضعها  ��    ال�ي  املستوطنات  بإ�شاء  وأتبعها  ا�حافظة،  أرا�ىي   �� انطالق 

املناطق املصنفة (ج)، و�� �� الغالب حول املعسكرات اإلسرائيلية، مثل مستوطنة 

احتالل   استكمال  �عد  االحتالل  أقامھ  الذي  املعسكر  بجانب  بنيت  ال�ي  إيل،  بيت 

 . 1967عام   فلسط�ن

الكب��  ال�ي وقد تلت مرحلة إ�شاء املستوطنات  البؤر االستيطانية،  ة، مرحلة إقامة 

الثانية، لتش�ل طر�قة   جاءت �� أغل��ا �عد توقيع اتفاق  أوسلو و�داية االنتفاضة 

الحًق  عززه  ما  وهو  األرا�ىي،  من  املز�د  ضم  لالحتالل  تضمن  جديدة،  ااستيطانية 

مسار جدار الفصل العنصري، الذي س�� لفصل ا�حافظة وقراها، عن محافظة  

دس ومناطق الداخل ا�حتل، إ�� جانب إ�عاد قرى القدس خارج ا�جدار، بحيث  الق 

ت�ون أقرب �حافظة رام هللا نتيجة التواصل ا�جغرا�� معها، و��عادها عن القدس، 

األم الفلسطينية،    ،مدين��ا  الس�انية  الكثافة  ذات  القرى  هذه  واستبدال 

ا لداخل  وضمها  ا�حافظة،  غرب  الواقعة  م�حقة  باملستوطنات  لت�ون  �جدار، 

 بمشروع القدس الك��ى االحتال��.  

ال�ي  األهمية  مدى  والب��ة،  هللا  رام  محافظة   �� الكب��  االستيطان  تركز  عكس  وقد 

ا ملوقعها الذي يتوسط الضفة الغر�ية، مما يجعلها �ش�ل  تتمتع ��ا ا�حافظة، نظرً 

الساحل الفلسطي�ي،    حلقة وصل ب�ن شمال الضفة وجنو��ا، كما أ��ا قر�بة من مدن



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-103- 

خاصة القرى الغر�ية �� ا�حافظة، إ�� جانب التماس املباشر مع محافظة القدس،  

�� هذه   �� ذهن االحتالل، ضرورة �عز�ز وجوده االستيطا�ي واألم�ي  و�التا�� استقر 

ا�حافظة، وقد تجسد ذلك من خالل حجم االستيطان، إذ باتت محافظة رام هللا  

فظات من حيث عدد املستوطنات املقامة ع�� أراض��ا، إ�� جانب والب��ة أك�� ا�حا

 تطو�ق املدينة با�حواجز العسكر�ة من االتجاهات �افة. 
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 المراجع  خامساً: 

�� مدينة القدس. ا�جز�رة نت، تم االس��داد 2017. ( خليل،  التفك�� - ). الصراع الديموغرا�� 

 https://bit.ly/2vaHAX3 من: 

). تصر�ح للمختص �شؤون االستيطان خليل التفك��، يؤكد فيھ أن 2016. (ليلالتفك��، خ -

الضفة الغر�ية إ�� قطاعات ال تواصل بي��ا إال عن طر�ق  ا�ح�ومة اإلسرائيلية �س�� لتقسيم  

ا�جانب اإلسرائي��. رام هللا، فلسط�ن. مجلة الدراسات الفلسطينية. تم االس��داد ع�� الرابط 

   https://bit.ly/2BhRXaw التا��:

را�ىي ا�حتلة: واقع و�ش�اليات. ا�جز�رة ). االستيطان اإلسرائي�� �� األ 2004. (ليلالتفك��، خ -

 https://bit.ly/3abuYzL   نت. تم االس��داد من:

). عدد الس�ان املقدر �� منتصف العام �حافظة 2021ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي. ( -

 اد من:. تم االس��د2026- 2017رام هللا والب��ة حسب التجمع 

https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=701   

- ) الفلسطي�ي.  املركزي لإلحصاء  ��  2020ا�جهاز  التقر�ر  ). املستعمرات اإلسرائيلية  فلسط�ن: 

 اإلحصائي السنوي. تم االس��داد من:

https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2534.pdf   

- ) الفلسطي�ي.  لإلحصاء  املركزي  واملنشآت، 2019ا�جهاز  واملساكن  للس�ان  العام  التعداد   .(

ال2017 م�خص  من:  ،  االس��داد  تم  والب��ة.  هللا  رام  محافظة  للتعداد،  ال��ائية  نتائج 

 https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2415.pdf 

والكثافة الس�انية ��  ). املساحة، وعدد الس�ان، 2017ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي. ( -

 . تم االس��داد من: 2017فلسط�ن حسب ا�حافظة، 

https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Land-use-table%201A-

2019.html   

املرك - (ا�جهاز  الفلسطي�ي.  لإلحصاء  الواقع  2008زي  ع��  والتوسع  الضم  جدار  أثر  م�ح   .(

هللا،   رام  أراض��ا.  من  ا�جدار  يمر  ال�ي  الفلسطينية  للتجمعات  واالقتصادي  االجتما�� 

 فلسط�ن. تم االس��داد من:

https://bit.ly/2vaHAX3
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https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=701
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https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/wall_a.pdf  

). البؤر االستيطانية �ستشري �� الضفة. ا�جز�رة نت. تم االس��داد  2012. ( وضالرجوب، ع -

 https://bit.ly/2q0qHGQ  من:

م - (دحمو السعدي،  لر�ط2018.  ا�جديد  إسرائيل  مخطط  "تلمونيم".  شمال   ).  املستوطنات 

االس��داد  تم  ا�جديد.  العر�ي  املتحدة.  اململكة  لندن،  هللا.  رام  غرب 

    https://bit.ly/2S8Z3We من:

- ) القدس،  2018بيتسيلم.  غزة.  وقطاع  الغر�ية  الضفة   �� العسكر�ة  ا�حواجز  قائمة   .(

 فلسط�ن. تم االس��داد من:

 https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forb

idden_roads   

 ). جدار الفصل. القدس، فلسط�ن. تم االس��داد من:2017بيتسيلم. ( -

https://www.btselem.org/arabic/separation_barrier   

). محددات بناء ا�جدار الفاصل �� الضفة الغر�ية والقدس. مركز رؤ�ة 2018. (مزةحاليبة، ح -

 للتنمية السياسية، اسطنبول، تركيا. تم االس��داد من:

 https://vision-pd.org/archives/303713   

. رام هللا، فلسط�ن.  2019أغسطس    \ ). التقر�ر الشهري شهر آب  2019شؤون املفاوضات. ( -

  https://bit.ly/32UXUrdتم االس��داد من: 

). االحتالل ي�حق خدمات مناطق �� رام هللا بالقدس. ا�جز�رة. الدوحة،  2017. (��فتصادق، م -

   https://bit.ly/3DfXs86 قطر. تم االس��داد ع��:

ر  - (�يععواودة،  من:   2012).  2012.  االس��داد  تم  ا�جز�رة.   اإلسرائي��.  االستيطا�ي  املد  عام 

 https://bit.ly/2W31gXJ 

وحدة استيطانية  3000). إسرائيل تخ�� مستوطنة "عمونا" و�علن عن بناء 2017. (24فر�سا  -

  https://bit.ly/2AkW6eB بالضفة الغر�ية. باريس، فر�سا. تم االس��داد من:

اململكة 2017(.  لويس - لندن،  الغر�ية.  بالضفة  جديدة  مستوطنة  بناء  وعده  يكرر  نتنياهو   .(

 املتحدة. رو���ز. تم االس��داد من:

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN16N26Q   
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 ثالثالفصل ال

 الصهيوني االستيطانواقع 
 في محافظة الخليل

حمزة الحالبية
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 تمهيد 

ا�خليل   الغر�ية�عت�� محافظة  الضفة  أق�ىى جنوب   �� ا�حافظات   ،الواقعة  أك�� 

الفلسطينية من حيث املساحة وعدد الس�ان، وتحظى بأهمية تار�خية ودينية كب��ة  

مطمًعا من مطامع دولة   الديانة اإلسالمية والديانة ال��ودية؛ مما جعلهاأتباع    لدى

نية مباشرة �عد منطقة  ذات األهمية الثا ،االحتالل؛ لذلك فقد �انت منطقة ا�خليل

االحتالل    ،القدس لدولة  االستيطا�ي  املشروع  من  تضرًرا  األشد  املناطق  ضمن 

س��اتي�� ع��  اال   ونظًرا ملوقعها    ،نظًرا ألهمي��ا التار�خية والدينيةوذلك  اإلسرائي��؛  

هضاب الضفة الغر�ية وجبالها، حيث �عت�� منطقة جبل ا�خليل أع�� قمة جبال ��  

الغر  يقارب  الضفة  ما  إ��  هضا��ا  �عض  ارتفاع  و�صل  سطح    1000�ية،  فوق  م�� 

ا�حافظة هذه  �عرضت  وقد  الفلسطينية  ،البحر.  املناطق  من  اجتياح    ،كغ��ها  إ�� 

واملرتفعة  ،كب�� ا�خصبة  ألراض��ا  منذ    ،واس��داف  املاضية  العقود  مدى  ع�� 

   خضوعها لالحتالل. 

كيلوم�ً�ا مر�ًعا إ��    2076تمتد بمساحة    ،تار�خًياوقد �انت أرا�ىي محافظة ا�خليل  

محافظة القدس و�يتو   ��� السبع جنوً�ا،، و حدود محافظات الرملة وقطاع غزة غرً�ا

 
ً

شماال و �حم  ستة،،  (أبو  ا 
ً
شرق امليت  خسرت  2011البحر  ا�خليل  محافظة  لكن   ،(

رةوأصبحت حالًيا مقتص   ،1948أك�� من نصف مساحة أراض��ا خالل حرب عام  

و�عد     .حربهذه ا�ع�� مساحة محددة ضمن حدود خط الهدنة املتفق عليھ �عد  

ا�خليل إ�� احتالل �امل ألراض��ا لعدة عقود،  محافظة    �عرضت   ،1967حرب عام  

و�سليم �عض املناطق إلدارة السلطة الفلسطينية من    ، ثم تال ذلك ا��حاب جزئي

عام   أوسلو  اتفاق  محافظ1993خالل  مساحة  وتبلغ  اإلدار�ة .  بحدودها  ا�خليل  ة 

أما  .كيلوم�ً�ا مر�ًعا  997  ،ال�ي تم تحديدها �عد قدوم السلطة الفلسطينية  ،ا�حالية

تجمًعا  96  يوجد �� محافظة ا�خليل حوا��فمن حيث الوجود الفلسطي�ي األصيل،  

هذه    �� الس�ان  مجموع  و�بلغ  ��ا،  ا�حيطة  والقرى  املدينة  �شمل  فلسطينًيا 
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وتخضع    ). 2021  ،�سمة (ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي  762,451التجمعات  

(حوا��   ا�خليل  أرا�ىي  نصف  من  املناطق 54أك��  و��  اإلسرائيلية،  للسيطرة   (%

السياسية  السيطرة  هذه  وجود  و�سبب  أوسلو.  اتفاقية  بحسب  (ج)  املصنفة 

ا للمشروع وأصبحت امتدادً   ،والعسكر�ة ع�� األرض، فقد استبيحت أراض��ا بالقوة

الغر�ية الضفة  جنوب   �� منطقة    ،االستيطا�ي  �ش�ل  اس��اتي�� ال�ي    اس��داف 

ضمن ما �سمو��ا منطقة (��ودا). ومنذ    ،للمشروع الصهيو�ي السيا�ىي واالستيطا�ي

ح�ى وصل ذروتھ �� الوقت ا�حا��    ،تصاعد الوجود االستيطا�ي �� ا�خليل  ،1967عام  

ووجود س�ا�ي إسرائي�� �� قلب املدينة   ، ألرا�ىيبالسيطرة ع�� مساحات كب��ة من ا

 ومحيطها.  

 ): التجمعات الفلسطينية �� محافظة ا�خليل1خر�طة رقم (

 )2019ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي (املصدر: 
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 وبروتوكول مدينة الخليل   أوالً: اتفاقية أوسلو

خضعت الغالبية العظ�ى من أرا�ىي 
ُ
للسيطرة اإلسرائيلية، وقد  محافظة ا�خليل    أ

وضياع أراض��ا    ،�ان لذلك أثر سل�ي ومدمر من ناحية ��جيع األطماع االستيطانية

لصا�ح التوسع االستيطا�ي، حيث استغلت سلطات االحتالل ذلك ع�� مدى حوا��  

لشرعنة تكثيف الوجود ال��ودي ع�� أرا�ىي الضفة    ،سنة منذ أوسلو وح�ى اليوم   25

تبعً ومصادر   ،الغر�ية الفلسطيني�ن. وقد ُصنفت أرا�ىي محافظة ا�خليل  ا ة أرا�ىي 

 ألوسلو إ�� ثالث مناطق ع�� النحو اآل�ي: 

 بحسب اتفاقية أوسلو ا�خليلمحافظة وس�ان ): تصنيف أرا��ي 1جدول رقم (

 ب) 2017أ، 2017(املصدر: ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي 

أن ا�جدول  نصف  ُيظهر  من  (حوا��  مساحة  أك��  ا�خليل  تصنف  ،%)51محافظة 

% 25خضع فقط  ي  �� املقابل  ، أي تخضع للسيادة اإلسرائيلية ال�املة، كمناطق (ج)

الفلسطينية للسيطرة  ا�حافظة  أرا�ىي  و  من  مدنية  24ال�املة،  لسيطرة   %

إسرائيلية وأمنية  الفلسطي�ي،    فلسطينية،  لإلحصاء  املركزي  ).ب 2017(ا�جهاز 

أ أن  الباحث  من  و�قدر  عام92ك��  �ش�ل  الفلسطيني�ن  الس�ان  من  �سكنون  ،% 

ضمن املنطقة ا�خاضعة للسيطرة الفلسطينية كما يظهر �� ا�جدول أعاله، و�مقارنة 

الكثافة   أوسلومتوسط  مخطط  ضمن  األصلي�ن    ،الس�انية  الس�ان  ب�ن  ما 

 التصنيف 
  املساحة

 ) 2(كم

النسبة املئو�ة من مساحة  

 ا�حافظة (%) 

  عدد الس�ان

 التقديري 

�سبة الس�ان تقديرات 

 **الفلسطيني�ن (%)

 62 775724, 25 250 )أ( مناطق

 30 228,762 24 238 )ب( مناطق

 8 61,004 51 511 ) ج*( مناطق

 100 ,451762 100 999 ا�جموع 

 H2املصنفة  واملنطقة اإلسرائيلية،*مناطق ج �شمل أيًضا منطقة ا�حميات الطبيعية التا�عة للسيطرة 

 ** �سبة الس�ان الفلسطيني�ن بحسب تحليل الباحث
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أ يظهر  فإنھ  ا�خليل،  محافظة   �� اإلسرائيلي�ن  املستوطن�ن  و��ن  ن  الفلسطيني�ن 

  39�� �ل كيلوم�� مر�ع �� مناطق (أ و ب)، مقابل    ون فلسطينًيا �عيش  1424حوا��  

الفرق الكب��  يدل هذا  مستوطًنا إسرائيلًيا فقط �� �ل كيلوم�� مر�ع �� مناطق (ج).  

ع��    متوسط الكثافة الس�انية للفلسطيني�ن مقارنة باملستوطن�ن اإلسرائيلي�ن،  ��

إال أ��ا استمرت    ،ف��ض أن ت�ون مرحلية�ان من امل  ال�ي  ،إخفاقات اتفاقية أوسلو

ألك�� من ر�ع قرن. ومن ا�جدير بالذكر أن سلطات االحتالل اإلسرائي�� لم تل��م ��ذه  

و�ش�ل شبھ   ،خصوًصا �� الشق األم�ي م��ا، إذ إ��ا �ستبيح   ،االتفاقية �ش�ل �امل

ل�ي من املف��ض أن ت�ون ا  )،أ (املناطق املصنفة    ،وع�� مدى السنوات املاضية  ،يومي

 ، االستدعاءات االعتقال و�سليمتحت السيطرة األمنية الفلسطينية، وتنفذ حمالت 

والعديد من النشاطات العسكر�ة ال�ي ينتج ع��ا سقوط شهداء وجر�� �� ا�جانب 

 . الفلسطي�ي 

 1995): تقسيم محافظة ا�خليل حسب اتفاقية أوسلو 2خر�طة رقم (
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 مدينة الخليلبرتوكول 

قلت السيطرة اإلدار�ة واألمنية  نُ   ،1995اتفاقية أوسلو املرحلية الثانية عام  بموجب   

، الفلسطينية للسلطة الوطنية  ،ع�� �عض املناطق الفلسطينية �� الضفة الغر�ية

اال��حاب  يتم  أن  االتفاق ع��  خاللها  من  وتم  وا�خليل،  القدس  باستثناء مدين�ي 

، لكن ذلك تأخر ح�ى مطلع عام 1996اإلسرائي�� من ا�خليل بحلول آذار من عام  

1997   )2014FMEP,( ،    إذ تم عقد اتفاقية خاصة بمدينة ا�خليل ب�ن منظمة التحر�ر

، )H2,H1مدينة ا�خليل إ�� منطقت�ن: (  الفلسطينية و�سرائيل، وتم بموج��ا تقسيم

) منطقة  ع��  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  �سيطر  حوا��  H1حيث  �ش�ل  ال�ي   (

منطقة  80( ع��  االحتالل  سلطات  �سيطر  فيما  (البلدية)،  املدينة  مساحة  من   (%

)H2(،   ) ��البالغة و   ،%) من مساحة املنطقة ا�حددة �� االتفاقية20ال�ي �ش�ل حوا

أو�شا  2كم  26تقر�با   خرائط  ع��  بناء  الباحث  تحليل  .(OCHA, 2021)  بحسب 

) املنطقة  القديمةH2وتضم  والبلدة  املدينة  قلب  اإلبراهي�يامل �شمل  و   ،)   ، �جد 

القديم ق  ،والسوق   �� الواقعة  االستيطانية  �عض  والبؤر  تضم  كما  املدينة،  لب 

هذه    �� الفلسطيني�ن  الس�ان  عدد  و�قدر  القديمة.  البلدة   �� الفلسطينية  األحياء 

مستوطن إسرائي�� �عيشون    700ألف فلسطي�ي، مقابل    34بحوا��    ،املنطقة حالًيا

املنطقة    �� االحتالل  و�طبق  مشددة،  عسكر�ة  حماية  الفصل    H2تحت  سياسة 

ويغلق ا�حالت التجار�ة    ، و�قيد حرك��م �ش�ل كب��  ، �نالعنصري بحق الفلسطيني

ع�� منظومة   ،بأوامر عسكر�ة، كما يتعرض الس�ان الفلسطينيون للتفتيش اليومي

ا�حواجز عددها   أدت هذه    21من  إلك��ونية مشددة، وقد  بمنظومة  �عمل  حاجًزا 

ن�ن والقيود  إضافة إ�� املستوط   ، السياسة ال�ي تنت�جها سلطات االحتالل اإلسرائي��

إ�� تحو�ل حياة الفلسطيني�ن إ�� جحيم ال يطاق، وأدت    ،املتطرفة والعنف امل��ايد

(إ اقتصادًيا  وا��يارها  املنطقة  من  الفلسطيني�ن  الس�ان   ,Btselem�� �جرة �عض 

، منشأة تجار�ة بأمر عسكري  500تم إغالق أك�� من  أنھ    أو�شا  ). تؤكد منظمة2017



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-115- 

أغلقها مال�وها �سبب اإلغالق والقيود ع�� وصول   ،األقل   منشأة أخرى ع�� 1,100و

 ). 2017الز�ائن واملوردين إل��ا (أو�شا،  

ا التفاق ا�خليل 3خر�طة رقم (
ً

 1997): مدينة ا�خليل مقسمة طبق

  PASSIA (2021)املصدر: 
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طبيعةثانياً في   :  االستيطاني  الخليل  محافظة  المشروع 
 ه ودوافع

يم��   أنھ  مما  ا�حافظات،  من  غ��ها  عن  ا�خليل  محافظة   �� االستيطا�ي  املشروع 

الغر�ية   املف��ض أن ت�ون، كغ��ها من مدن الضفة  ال�ي من  املدينة  اس��دف قلب 

الرئيسة، خاضعة �ش�ل �امل للسيطرة الفلسطينية، خصوًصا �عد اتفاقية أوسلو 

الهدف األول، وما زال،    لكن جاءت ا�خليل �عد مدينة القدس �� االس��داف، و�ان

هو قلب املدينة والبلدة القديمة ف��ا، والذي تمدد ف��ا االستيطان �ش�ل تدر��� ع��  

البؤر العسكر�ة واالستيطانية، ح�ى وصل إ�� الهدف األهم، وهو امل�جد اإلبراهي�ي  

عام    �� بالقوة  تقسيمھ  تم  الذي  من    1994الشر�ف،  كجزء  وال��ود  املسلم�ن  ب�ن 

والعسكر�ة   املشروع االستيطانية  بالبؤر  اإلبراهي�ي  امل�جد  أحيط  ثم  االستيطا�ي. 

وا�حواجز الكث��ة، ال�ي جعلت من البلدة القديمة �� ا�خليل منطقة من�و�ة بفعل  

 ) الفلسطي�ي  املعلومات  مركز  و�حسب  سلطات 2019االحتالل.  أقامت  فقد  أ)، 

 �� البلدة القديمة،  
ً

من خالل السيطرة ع�� عشرات املواقع االحتالل حًيا ��ودًيا �امال

والبيوت الفلسطينية بالقوة، مثل بيوت عائالت (الرج�ي والبكري وأبو رجب والدو�ك  

املواقع  من  العديد  أقامت  لذلك،  إضافة  وغ��ها).  والعو�وي  والزع��ي  وطهبوب 

سا) االستيطانية الدينية والعسكر�ة �� البلدة القديمة، م��ا منطقة الدبو�ا (بيت هدا 

عام    �� أقيمت  تل    1980ال�ي  ع��  السيطرة  تمت  كذلك  دينًيا،  مركًزا  وأصبحت 

، إضافة إ�� موقع "بيت رومانو"، أو مدرسة أسامة 1987الرميدة االس��اتي�� �� عام  

عام    �� املنقذ،  هذه  1987بن  ر�ط  واستطاعت  أفينو"،  "ابراهام  موقع  وكذلك   ،

مع امل�جد اإلبراهي�ي من جهة قلب املدينة،   املواقع والعديد من البؤر االستيطانية،

مامر�ھ"   و"رامات  أر�ع"  "كر�ات  وأهمها  أخرى،  جهة  من  الشرقية  املستوطنات  ومع 

الرئيس،  60وجيفعات هاعافوت"، وتم شق طرق تر�ط قلب املدينة مع شارع رقم  

 الرابط مع القدس والداخل ا�حتل. 
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 ملستوطنون �� البلدة القديمة): من�ل فلسطي�ي سيطر عليھ ا1صورة رقم (

 ) 2019املصدر: وتد (

أوضاًعا صعبة ت�خصها    ،هذه املنظومة االستيطانية �� قلب مدينة ا�خليلأنتجت   

�جنة إعمار ا�خليل بم يأ�ي: "لقد أ�حت البلدة القديمة مدينة �عيش تحت نظام 

أبار��ايد مت�امل، الكث�� من الشوارع حجزت �لًيا للمستوطن�ن، و�منع الفلسطينيون  

للفلسطيني�ن   �سمح  أخرى  شوارع  استعمالها،  عل��م  بمن  يمنع  ولكن  ف��ا،  الس�� 

لكن يمنع    ف��ا،  ، وشوارع أخرى مسموح للفلسطي�ي قيادة مركبتھف��ا  قيادة مركبا��م

عليھ ال��جل م��ا. و�وجد �� البلدة القديمة منازل منع س�ا��ا من استخدام أبواب 

إ�� أبواب، أو فتحوا أبواًبا جديدة ملنازلهم، وآخرون لم    ،منازلهم فحولوا شبابيكها 

 بالس�� ع�� أسطح املنازل ا�جاورة.  �ستطيعوا حل مشا�ل الوصول إ�� منازلهم إال

أحياء ال يمكن للفلسطي�ي أن يدخلها إال إذا �ان من س�ا��ا، و�التا�� ال �سمح ألحد  

تفتيش جسدي. �ل   بوابات ونقاط  إال ع��  يمكن دخولها  أخرى ال  بز�ار��ا، وأحياء 

البلدة  مستوطن �سكنون ��    400هذه "ال��تيبات" لتسهيل ا�حياة وتأمي��ا ألقل من  

 ).2011عمار ا�خليل،  إالقديمة ومحيطها" (�جنة 
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 ،هو العامل األيديولو�� الدي�ي ،ملشروع االستيطا�ي �� ا�خليلاولعل من أهم دوافع 

املاملتمثل   إبراهيم ا�خليل  �� وجود  أ�ي األنبياء  �جد اإلبراهي�ي الذي يحتضن ق�� 

السالم األنبياء   ، عليھ  أبنائھ  قبور  إ��  إضافة  باسمھ،  ا�خليل  مدينة  سميت  وقد 

الذين �عت��هم ال��ود أهم أنبيا��م.   ،إ�حق ويعقوب و�وسف عل��م السالم وزوجا��م 

ذلك  جانب  القدس  ،و���  جنوب  منطقة  أن  �عت��ون  ال��ود  �سمو��ا    ،فإن  كما  أو 

ينية ال يمكن التفر�ط ��ا، بل س��اتيجية لها م�انة تار�خية ود ا  �� منطقة  ،"��ودا"

عل��ا السيطرة  إح�ام  أراض��ا  ،يجب  من  ممكنة  مساحة  أك��  و�خضاعها   ،وضم 

الحًقا سيتب�ن  كما  الوا�ح  ومن  اإلسرائيلية.  ��    ،للسيطرة  املستوطنات  توزيع  أن 

ا وثيًقا بنصوص ومواقع توراتية دينية  ،محافظة ا�خليل ع�� امتدادها
ً
، يرتبط ارتباط

 إحياءها من خالل املشروع االستيطا�ي، وخصوًصا �� املواقع األثر�ة. يحاولون 

املوقعكذلك  و  الوسطي  اال   لعل  ا�خليل  س��اتي��  جبال  �حافظة  سلسلة  ضمن 

��    ذلك  حيث ساعد  ،ش�ل دافًعا مًهما لالستيطان اإلسرائي�� ف��ا  ،فلسط�ن العالية

من خالل السيطرة ع��    ،إح�ام السيطرة األمنية ع�� مناطق جنوب الضفة الغر�ية

 ،وجمال الطبيعة ف��ا  ،املرتفعات ا�جبلية. كما أن خصو�ة أرا�ىي ا�خليل الزراعية

 
ّ

ف��ا  الشك اإلسرائي��  لالستيطان  آخَر  املساحات  ،دافًعا  تقدر  ��    حيث  الزراعية 

بحوا�� ا�خليل  حوا��  ونًماد  210,523محافظات  �سبتھ  ما  أي  مساحة 21،  من   %

،)2012ا�حافظة (ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي ووزارة الزراعة الفلسطينية،  

االقتصادية األطماع  إ��  يقود  ��    ،وهذا  اإلسرائي��  االستيطا�ي  املشروع  من  كجزء 

الفلسطينية الطبيعية  املوارد  ع��  الزراعية.    ، السيطرة  األرا�ىي  وفرت  وأهمها  وقد 

ف��ا للمستوطن�ن  شاملة  تحتية  بنية  االحتالل  الطرق   ،ح�ومة  شب�ات  حيث  من 

وتوف�� األمن واملساعدات؛ مما �جع املستوطن�ن    ، وا�خدمات التعليمية وال�حية

 ف��ا. ع�� السكن
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ال�ي   األخرى   ركز رؤ�ة للتنمية السياسية، هناك العديد من العواملدراسة ملو�حسب  

ساهمت �� �عز�ز املشروع االستيطا�ي �� ا�خليل، م��ا: الدوافع السياسية ال�ي جعلت  

 �� ظل م�ونات املشروع   ،من إم�انية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة
ً

أمًرا مستحيال

ا�خليل  �� وسيطرتھ  ا�حا��  املستوطنات  ، االستيطا�ي  خالل  الكث��ة  ،من  ، والبؤر 

 ). 2018، ةوغ��ها. (العو�وي والقواسم ،تفافية واملعسكرات والطرق االل

 في محافظة الخليل : تطور االستيطان الصهيوني لثاًثا

الغر�ية  بدأ الضفة   �� االستيطا�ي  جنوب    ،املشروع  ا�خليل  منطقة  ضم��ا  ومن 

وذلك �عد احتالل ا�جيش اإلسرائي�� للضفة الغر�ية وقطاع   ،1967�� العام    ،الضفة

خالل حرب األيام الستة. لكن املشروع االستيطا�ي والوجود    ،غزة وا�جوالن وسيناء

ا مبكًرا قبل معظم املناطق الفلسطينية األخرى  ، بدأ  ال��ودي �� منطقة ا�خليل فعلي�

ا دينًيا  ��
ً
س��اتيجًيا لل��ود قبل احتالل  ا  الضفة الغر�ية، حيث �انت هذه املدينة هدف

دراسة  �� الغر�ية.  للتنم   الضفة  رؤ�ة  العو�وي  ملركز  ال�اتبان  يذكر  السياسية،  ية 

وجودب  وذلك  1538بدأ منذ عام    ،أن الوجود ال��ودي �� مدينة ا�خليلالقواسمة  و 

الز�ادة   20 ب�ن  ف��ا  ال��ودي  الوجود  تذبذب  ثم  السفارديم،  طائفة  من  عائلة 

للز�ادة   ،واالنقطاع ال��ودي  الوجود  عاد  إذ  عشر،  التاسع  القرن  وح�ى  حي��ا  من 

وسك��ا مع طائفة السفارديم �� حارة ال��ود �� قلب   ،بدخول طائفة اإلشكناز�م أيًضا

1200نحو    ، إ��1881ح�ى وصل عدد الس�ان ال��ود �� عام    ،املدينة و�لد��ا القديمة

). 2018، ة�سمة (العو�وي والقواسم

ع�ى    ،ع القرن العشر�ن�� مطل
ُ
�شطت ا�جمعيات واملنظمات االستيطانية ال�ي �انت �

وتدعم إ�شاء املؤسسات الدينية والتعليمية، و��    ،بت�جيع �جرة ال��ود إ�� فلسط�ن

الذي �عد    ،تم إ�شاء الصندوق القومي ال��ودي (ك��ن �ايمت)  ،تحديًدا  1901عام  

الذي قدم  و   ،شراء األرا�ىي �� فلسط�ن  من أهم املؤسسات االستيطانية الناشطة ��



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة ا�خليلالفصل الثالث: 
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مالًيا   �جنة  كب�ً�ا    دعًما  �شكيل  مع  ذلك  وتزامن  ا�خليل،  مدينة   �� للمستوطن�ن 

�جلب املز�د    ،واالتحاد الوط�ي لدعم ا�خليل  ،و�جنة إعمار ا�خليل  ،مهاجري ا�خليل 

ينةلدعم الوجود ال��ودي واالستيطا�ي �� املد  ؛من الدعم املا�� من خارج فلسط�ن

عام  2000(الرج�ي،   بلفور  وعد  صدور  �عد  االنتداب    ،1917).  ف��ة  أثناء  و�� 

فلسط�ن إ��  كب��  �ش�ل  ال��ودية  ال�جرة  ��جيع  تم  "الوطن   ؛ال��يطا�ي،  لتأسيس 

واستوطنوا ف��ا    ،القومي ال��ودي" ف��ا، حيث دخل مئات اآلالف من ال��ود املهاجر�ن

�ان الفلسطينيون يم��ون   ،و�� مدينة ا�خليل .نإ�� جانب ال��ود املقيم�ن �� فلسط�

املقيم�ن ال��ود  عن  املهاجر�ن  وذلكهؤالء  (الرج�ي،    بتسمي��م  ،  ).2000"الغر�اء" 

عام   ثورة  اندالع  أن  الرج�ي  ال�اتب  من    ،1936و�ذكر  ال��ود  جميع  �جرة  إ��  أدى 

الس�ان عام   �عداد  أظهر  ا�خليل، ح�ى  ��    ،1945مدينة  ال��ود  ��    ا�خليلأن عدد 

لم �شر أي مصادر    ،مركز رؤ�ة دراسة  ). و�حسب  2000�ان صفًرا (الرج�ي،    حينھ،

عام    ،تار�خية ب�ن  ما  الف��ة  خالل  ا�خليل   �� استيطانية  �شاطات  وجود  1948إ�� 

، الضفة الغر�ية وقطاع غزة  ، واحتالل1967. لكن �عد حرب عام  1967وح�ى عام  

إ�شاء املشروع االستيطا�ي الصهيو�ي، إذ �شأت   اإلسرائي��  أعادت سلطات االحتالل

محافظ�ي ب�ن  "النكسة"  �عد  إسرائيلية  مستوطنة  �حم  أول  و�يت  و��  ،ا�خليل 

ال�ي �انت موجودة قديًما ع�� ش�ل "كيبو�س" زرا�� ��    ،مستوطنة "كفار عتصيون"

ب�ن   ما  عام    ، 1948و  1927الف��ة  إ�شا��ا  إعادة  تم  خطوات   1967ثم  �أو�� 

ثم مستوطنة "كر�ات أر�ع" وسط مدينة ا�خليل ��    ،االستيطان �� محافظة ا�خليل

وقد  ).  2018،  ةإ�� مستوطنات أخرى (العو�وي والقواسم  مطلع السبعينيات، إضافة

ح�ى استفحل    ،تنامى املشروع االستيطا�ي �� منطقة ا�خليل ع�� مدى خمسة عقود 

، مستوطنة إسرائيلية  22�� محافظة ا�خليل  ، حيث يوجد  اليوم  كما هو�� أراض��ا  

إ��   و  15إضافة  استيطانية  صناعية  4بؤرة  املست  .مستوطنات  هذه  وطناتيقطن 

إسرائي��  21حوا��   مستوطن  ��  ألف  يظهر  وكما  املتوفرة،  البيانات  آخر  حسب   ،

.)(Washington Institution, 2021 واشنطنا�خر�طة التفاعلية ملؤسسة 



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 للف��ة الزمنية ًعا تب املقامة �� محافظة ا�خليل): عدد املستوطنات اإلسرائيلية 2جدول رقم (

 �� �ل ف��ة زمنية  املقامةعدد املستوطنات  الف��ة الزمنية

1967-1974 5 

1975 -1979 3 

1980-1986 16 

1987-1991 1 

1992-2000 1 

2000-2020 0 

 26 مجموع  

 OCHA (2021)و)  2017(معلومات اإلحصاء اإلسرائي�� ع��  بناءً تحليل الباحث املصدر: 

ائيلية 1ش�ل رقم (  للف��ة الزمنية ا �� محافظة ا�خليل تبعً  املقامة): عدد املستوطنات اإلسر

 OCHA (2021)و)  2017(معلومات اإلحصاء اإلسرائي�� ع��  بناءً تحليل الباحث املصدر: 

قد   ،أن عدد املستوطنات اإلسرائيلية �� محافظة ا�خليل  ،الرسم البيا�ي أعالهُيظهر   

املا�ىي القرن  ثمانينيات  مطلع   �� م�حوظ  �ش�ل  معظم    ،تزايد  إ�شاء  تم  حيث 

مستوطنات ا�خليل خالل هذه الف��ة، ومن الوا�ح أن سلطات االحتالل قد ركزت  

ا�جغرا�� ا�ح��  ع��  السيطرة  ع��  الف��ة  هذه  امل   ،خالل  عليھ  سيب�ى  شروع الذي 

، �� عدد املستوطن�ناالستيطا�ي. أما الرسم البيا�ي التا��، فإنھ يظهر ال��ايد الكب��  

خصوًصا �� مطلع ثمانينيات القرن املا�ىي، ال�ي من الوا�ح أن سلطات االحتالل  

ف��ا ركزت  املستوطنات  ،قد  بناء  إ��  والز�ادة   ، إضافة  الديموغرا��  ا�جانب  ع�� 

0

10

20
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عدد املستوطنات
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االحتالل   ،الس�انية سلطات  اعتمدت  وقد  إل��ا.  اإلسرائيلي�ن  املستوطن�ن  ، وجلب 

الس�ا�ي ال��ايد  احتواء  ال��ود   ،لضمان  واملهاجر�ن  للمستوطن�ن  ع��    ، واستيعابھ 

البؤر   إ�شاء  أيًضا  ذلك  وساعد  تدر���،  �ش�ل  القائمة  املستوطنات  توسيع 

حياء داخل  أ  لتوسيعها ومن ثم تحو�لها إ��  ؛ة حول املستوطنات القائمةاالستيطاني

 هذه املستوطنات.  

 (سنوات مختارة) ): عدد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� محافظة ا�خليل 3(رقم جدول 

  )ال��اك�ي( عدد املستوطن�ن التقديري  السنة

1974 7,339 

1978 8,436 

1986 16,997 

1990 19,614 

2020 20,885 

  Institution (2021) Washingtonوأ) 2017( املصدر: ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي
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أن  ا�جداول  هذه  ظهر 
ُ
ا�خليل  ت محافظة   �� االستيطا�ي  باالنتشار  يتم��    ،املشروع 

والسيطرة ع�� مساحات كب��ة، لكن �عدد مستوطن�ن قليل �سبًيا    ،ا�جغرا�� األفقي 

األخرى،  الفلسطينية  با�حافظات  محافظة فب  مقارنة  مع  ا�خليل  محافظة  مقارنة 

 
ً

شماال ا�جاورة  �حم  حوا��    ،بيت  يوجد  �حم  بيت  محافظة   �� أنھ  ألف   147نجد 

�عيش ��ودي  (  17��    ون مستوطن  إسرائيلية  مقابل  ، )2019،  ا�حاليبةمستوطنة 

 مستوطنة �� محافظة ا�خليل.  26ألف مستوطن �عيشون ��   21حوا��  

 Har(  يذكر موقع هار حيفرون الع��ي لبيان تطور االستيطان �� محافظة ا�خليل، و 

Hevron, 2019  معلومات هامة عن مجلس جبل ا�خليل االستيطا�ي، حيث يب�ن أنھ (

دينية مستوطنات  متنوعة ما ب�ن  ،مستوطنة �� منطقة جبل ا�خليل  20 حاليا يوجد

ومختلطة يذكر   .وصناعية   ،و�عاونيةزراعية،    تومستوطنا   ،وعلمانية  املوقع   كما 

%،8.5أن �سبة النمو الس�ا�ي السنوي بلغت �� مستوطنات جبل ا�خليل    الع��ي، 

مجموع الس�ان، كما بلغت  % من  41عاًما بلغت    17وأن �سبة الس�ان تحت سن  

فقد زار مستوطنات   ،السياحةمجال  أما ��    .%87�سبة ا�خدمة العسكر�ة حوا��  

عام    �� الطاقة  60حوا��    2018ا�خليل  مجال  و��  زائر،  مشروع   ،ألف  إ�شاء  تم 

تزود الكهر�اء   ،ألف دونم �� منطقة ا�خليل  65للطاقة الشمسية ع�� مساحة تقدر بـ  

يذكر أن ا�جلس قد فاز أك�� من مرة بجائزة   ،و�� مجال اإلدارة  من�ل،  2000�حوا��  

التعليم مجال  و��  اإلسرائيلية،  الداخلية  وزارة  من  ا�جيدة  �سبة    ،اإلدارة  بلغت 

 % من الطالب.  79 العامة، أو الثانو�ة ،املستوطن�ن ا�حاصل�ن ع�� شهادة البجروت

 محافظة الخليل في االستيطان الصهيوني أشكال  : رابعاً

المستوطنات  .1

الفلسطي�ي لإلحصاء  املركزي  ا�جهاز  املستوطنات    أ)،2017(   يذكر  مجموع  أن 

وتختلف   .ألف مستوطن   20يقط��ا حوا��    ،مستوطنة 20اإلسرائيلية �� ا�خليل يبلغ 
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االستيطان املتخصصة �شؤون  األخرى  املؤسسات  األرقام عن معلومات  من  ،هذه 

املؤسسات  للمستوطنات، فبعض  التا�عة  االستيطانية  األحياء  اعتبار �عض  حيث 

املستوطنة نفسها،   ،�عت��ها مستوطنة منفصلة �عت��ها حًيا ضمن  والبعض اآلخر 

كذلك هناك بؤر استيطانية تتبع ملستوطنات ك��ى ال تصنف أحياًنا كمستوطنات. 

 ة، مستوطنة إسرائيلية رئيس  19جود  فتظهر خارطتھ التفاعلية و   ،واشنطنأما معهد  

) ليصبح مجموع  Washington Institute,  2021)  بؤر استيطانية م�حقة  7إضافة إ��  

حوا��    .مستوطنة  26املستوطنات   املستوطنات  هذه  مستوطن   21يقطن  ألف 

اعتماده    ومؤسسة واشنطن، وهو ما تم  حسب ا�خر�طة التفاعلية ألو�شا   إسرائي��

و�عد تحليل خرائط   ،الدراسة �عد االطالع ع�� ما تذكره املؤسسات ا�ختلفة�� هذه 

 .  محافظة ا�خليل

 ): م�خص معلومات املستوطنات اإلسرائيلية �� محافظة ا�خليل 4جدول رقم (

 رقم
اسم  

 املستوطنة

األرض  

الفلسطينية 

املقام عل��ا  

 املستوطنة

املوقع 

ا�جغرا�� �� 

 ا�حافظة

سنة  

التأسيس

* 

املساحة  

التقدير�ة  

(دونم)** 

* 

عدد  

املستوطن�ن

** 

التوجھ  

األيديولو�� 

*** 

1 
كفار  

 )1(عتصيون 

بيت أمر،  

نحال�ن،  

 صور�ف 

 1,000 1967 شمال غرب 

900 

 دينية

2 

املنطقة  

الصناعية 

غوش  

 عتصيون 

بيت أمر،  

 نحال�ن 
 - 300 - شمال غرب 

 1,200 1972 وسط  ا�خليل  كر�ات أر�ع 3

8,024 

 مختلطة 

4 
جيفعات  

 هعافوت 
 مختلطة  - - وسط  ا�خليل 

مستوطنة كفار عتصيون، يقع جزء م��ا ضمن أرا�ىي محافظة ا�خليل، وا�جزء اآلخر من ا�جدير ذكره أن    )1(

مستوطن صهيو�ي. وقد تم تكرار ذكر هذه  900ضمن أرا�ىي محافظة بيت �حم، ويستوطن �� هذه املستوطنة  

 املستوطنة �� �لتا ا�حافظت�ن.
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5 
نوفيھ 

 مامري 
 مختلطة  830 - وسط  ا�خليل 

6 

رمات 

 مامري 

 (هارسينا) 

 مختلطة  - 1979 وسط  ا�خليل 

7 

املنطقة  

الصناعية 

 كر�ات أر�ع

 - 600 - وسط  ا�خليل 

8 
مجدال  

 عوز 
 دينية 416 1,200 1977 شمال  بيت أمر

 يطا �ارميل 9
شرق 

 جنوب 
 دينية 512 380 1981

 يطا ماعون  10
شرق 

 جنوب 
 دينية 627 730 1981

 أش�ولوت  11
الظاهر�ة، 

 الرماض�ن 

جنوب 

 غرب 
1982 170 

591 

 علمانية 

12 

كسارة  

حجر 

 أش�ولوت 

الظاهر�ة، 

 الرماض�ن 

جنوب 

 غرب 
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 دينية 518 630 1982 شرق  ب�ي �عيم ب�ي حيفر  13

 علمانية  467 500 1982 شمال غرب  ترقوميا  تيلم 14

 سع��  عسفار  15
شمال 

 شرق 
1983 180 915 

-دينية

 حر�ديم

16 
متسادوت 

 ��ودا 
 دينية 608 700 1983 جنوب  السموع، يطا

 دورا، يطا عوتنيئيل  17
جنوب 

 غرب 
 دينية 875 700 1983

 يطا سوسيا  18

أق�ىى 

جنوب 

 غرب 

 دينية 1,337 1,040 1983

 الظاهر�ة تينيھ 19
جنوب 

 غرب 
 علمانية  971 500 1983

 علمانية  489 450 1984 شمال غرب  ترقوميا  أدورا 20
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 ا�خليل  هاغاي  21
الوسط  

 ا�جنو�ي 
 دينية 728 1,000 1984

 �ارمي �سور  22
بيت أمر،  

 ح�حول 
 دينية 1158 400 1984 شمال غرب 

 علمانية  828 550 1985 جنوب  الظاهر�ة شمعة  23

 السموع شا�ي 24
أق�ىى 

 ا�جنوب 
 علمانية  551 330 1989

 370 230 1999 غرب  دورا نيجوهوت  25

26 

املنطقة  

الصناعية 

 ميتار�م

 - - 270 - جنوب  الظاهر�ة

 20,885 14,810 ا�جموع 

 . 2017*سنة تأسيس املستوطنات بحسب معلومات اإلحصاء اإلسرائي�� 

واشنطن   ملؤسسة  التفاعلية  ا�خارطة  معلومات  بحسب  املستوطنات  س�ان   ,Washington Institute)**عدد 

2021) 

 ) OCHA, 2021(***مساحة املستوطنات والتوجھ األيديولو�� بحسب معلومات أو�شا 

شورة �� مركز رؤ�ة املعلومات األخرى الواردة �� ا�جدول مصدرها تحليل الباحث، واملذ�ور �� الدراسة األصلية املن

 ) 2020للتنمية السياسية �عنوان: املشاريع االستيطانية �� محافظة ا�خليل (

البؤر االستيطانية   .2

اإلسرائي�� االحتالل  سلطات  ��    ،انت�جت  االستيطا�ي  مشروعها  توسيع  أجل  من 

ا�خليل    ،محافظة 
ً

مماثال تخطيطًيا  الفلسطينية  ن�ًجا  ا�حافظات  يق�ىي ،  لبا�� 

بإطالق العنان للمستوطن�ن بوضع بيوت متنقلة (كرفانات) �� محيط املستوطنات  

ع��    ،القائمة املستوطنات  نفوذ  مناطق  لتوسيع  وذلك  التالل؛  رؤوس  وخصوًصا 

أو  ،حساب األرض الفلسطينية، وسرعان ما تتطور هذه البؤر لتصبح مستوطنات

ات قائمة. و�قدر عدد البؤر االستيطانية ال�ي تم إ�شاؤها �� الضفة  أحياء �� مستوطن

معظمها ع��    ،بؤرة استيطانية  200الغر�ية فقط خالل العقدين املاضي�ن بأك�� من  

 . رؤوس ا�جبال والتالل



 االستيطان الصهيو�ي واقعـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا�خليل محافظة   �� ش�ل   ،أما  ع��  االستيطانية  البؤر  من  العديد  إ�شاء  تم  فقد 

جزًءا من  اليوم   وأصبحت   ،إ�� مبان و�يوت حجر�ة تحولت مع الوقتثم  كرفانات، 

حوا��   و�قي  القائمة،  اإلسرائيلية  محيط    15املستوطنات   �� استيطانية  بؤرة 

املستوطنات ما زالت قائمة، و�عضها يأخذ حالة املستوطنة الطبي�� من حيث البناء  

ن �عضها وا�خدمات، والبعض اآلخر ما زال ع�� ش�ل بيوت متنقلة أو مؤقتة، كما أ

املستوطنات أطراف   ��  �� ش�ل  ع��  وغ��   ،ي�ون  منفرد  ش�ل  ع��  ي�ون  و�عضها 

قد    ، متواصل جغرافًيا مع املستوطنات، و�الحظ أن معظم هذه البؤر االستيطانية

�سيطر  ع�� مساحة فعلية تز�د  أ��ا  ، و 2003و    1996تم إ�شاؤها �� الف��ة ما ب�ن  

ال�ي ال �ستطيع الفلسطينيون    ،ا�حيطة ��ا  إضافة آلالف الدونمات  ،دونم  500عن  

�سبب اعتداءات هؤالء املستوطن�ن، و�قطن هذه    ،أو االستفادة م��ا   ،الوصول إل��ا

ا�خليل محافظة   �� االستيطانية  (  700حوا��      ،البؤر  إسرائي��   ,OCHAمستوطن 

2021( .

 أرا��ي محافظة ا�خليلالبؤر االستيطانية اإلسرائيلية املقامة ع�� ): 5جدول رقم (

 رقم 
اسم البؤرة  

 االستيطانية 

األرض الفلسطينية  

 املصادرة

املستوطنة األم  

 التا�عة لها 

سنة  

 اإل�شاء

املساحة 

 التقدير�ة (دونم) 

 20 1996 متسادوت ��ودا  السموع، يطا نوف نيش��  1

 60 1998 سوسيا  يطا م��بيھ يائ�� 2

 15 1999 تينيھ الظاهر�ة مزرعة مور  3

 10 1999 سنسانة  الرماض�ن  سنسانة  4

 50 2001 ماعون  يطا إفيغائيل  5

 60 2001 ماعون  يطا مزرعة ماعون  6

7 
سوسيا شمال  

 غرب 
 10 2001 سوسيا  يطا

 20 2001 �ارمي �سور  ح�حول  �سور شاليم  8

9 
املوقع األثري ��  

 سوسيا 
 12 2002 سوسيا  يطا

 20 2002 شمعة  الظاهر�ة اسايل 10



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة ا�خليلالفصل الثالث: 
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 15 2002 بات ع�ن  صور�ف  شرق بات ع�ن  11

 35 2002 كر�ات أر�ع ا�خليل  غال  12

 16 2002 نيغوهوت  دورا متسبيھ الشيش  13

 44 2002 اسفار  سع��  ب�ي كيديم 14

 15 2003 شمعة  الظاهر�ة متسبيھ اشتاموا  15

  OCHA )2021(و  ARIJ (2009a)املصدر: 

جدار الفصل العنصري .3

�عرضت    ،2002منذ أن بدأ بناء جدار الفصل العنصري حول الضفة الغر�ية �� عام  

ا�خليل الفلسطينية  ،محافظة  ا�حافظات  من  جديدة   ،كغ��ها  شرسة  �جمة  ، إ�� 

ألراض��ا كب��  االحتالل    ،واس��داف  سلطات  جانب  من  املعلنة  العزل  خطة  ضمن 

العنصري  اإل  الفصل  جدار  أغلق  حيث  ا�جهة سرائي��،  من  ا�حافظة  حدود  �امل 

األخضر ا�خط  قرب  عام    ،الغر�ية  ا�حتلة  األرا�ىي  عن  وتختلف 1948وفصلها   .

 ، محافظة ا�خليل عن با�� محافظات الضفة الغر�ية فيما يخص ا�جدار واالستيطان

الغر�ية ا�جهة  من  األخضر  ا�خط  قرب  إسرائيلية  مستوطنات  وجود  عدم   ��، 

إ�ش�ول مستوطنة  معظم  باستثناء  إن  حيث  الغر�ية،  ا�جنو�ية  املنطقة   �� وت 

ا�حافظة عمق   �� تقع  أيًضا  ،مستوطنا��ا  مدين��ا  قلب  مدينة  �شبھ    �ش�لو   ،و�� 

ا�حتلة  القديمة؛  اس��دف  ال�ي    ،القدس  قل��ا و�لد��ا  مسار  لذلك فإناالستيطان 

دوق   .قر�ب من ا�خط األخضر  ، �� معظمھ،ا�جدار الفاصل حول محافظة ا�خليل

محافظة  حول  ا�جدار  بناء   �� ترك��ها  محور  اإلسرائي��  االحتالل  سلطات   وجهت 

ع�� تطو�قها من ثالث جهات (الغر�ية والشمالية وا�جنو�ية)، وأبقت ع��    ،ا�خليل

املنطقة الشرقية مفتوحة باتجاه منطقة "ال��ية" ال�حراو�ة والبحر امليت، ويعت��  

أطول املسارات مقارنة مع با�� محافظات   من  ،ا�جدار الفاصل �� محافظة ا�خليل

  الضفة الغر�ية.



 االستيطان الصهيو�ي واقعـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فإن جدار الفصل    ،أو�شا   -و�حسب مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإل�سانية

كم، وقد اكتمل منھ حوا��    89العنصري يمتد ضمن حدود محافظة ا�خليل بطول  

لھ بحسب ما  % من ا�خطط استكما30% منھ قيد اإل�شاء، والبا��  8وال يزال    ،62%

ويعزل ا�جدار الفاصل حوا��  .  )OCHA, 2021( �شرت سلطات االحتالل من خرائط

الغر�ية  14,308 املنطقة   �� خلفھ  الزراعية  األرا�ىي  من  أ�حاب   ،دونمات  و�منع 

األرا�ىي من الوصول إل��ا إال من خالل تصار�ح خاصة، ا�جدول اآل�ي يو�ح مساحة 

 .)أ2017 ، األرا�ىي املعزولة من قرى غرب محافظة ا�خليل (مركز أبحاث األرا�ىي

): مساحات األرا��ي ال�ي يقتطعها و�ضمها ا�جدار �� البلدات والقرى ال�ي يمر ��ا غرب 6جدول رقم (

 �خليل محافظة ا

 املساحة بالدونم  اسم القر�ة

 549.4 الُ�ْ�ج

 2,617.1 ُصوِر�ف 

وَ�ا  1,449.2 نُ

وال
ُ
 463.0 ِبيت أ

ا
َ
ن

ْ
 3,510.8 إذ

 4,833.3 الَرماِض�ن 

 360.5 الياسر�ة

ة اِهِر�َّ
َ
 207.5 الظ

َواس 
َ
ة/ ط

َّ
 39.7 ِسك

ْجد
َ
 107.7 ا�

 63.6 ِدير الَعَسل الَتْحَتا 

 56.8 الَعَسل الُفوقا ِدير 

 49.4 ِبيت الُروْش الَتْحَتا

 14,308 بالدونم ا�جموع 

أ) 2017( املصدر: مركز أبحاث األرا�ىي  



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة ا�خليلالفصل الثالث: 
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الطرق االلتفافية   .4

للمشروع  �خمة  تحتية  بنية  إ�شاء  ع��  اإلسرائي��  االحتالل  سلطات  عملت 

ب�ن املستوطنات اإلسرائيلية تر�ط  وذلك من خالل تطو�ر شبكة طرق    ،االستيطا�ي

�عضها ببعض، و�ي��ا و��ن القدس واألرا�ىي ا�حتلة، كما سيطرت ع�� شبكة الطرق 

القائمة تر�طالرئيسة  ال�ي  الفلسطينية  ،  املدن  ووضع    ،ب�ن  تأهيلها  ع��  وعملت 

  ، ن والقرى الفلسطينية ا�حواجز العسكر�ة عل��ا، فتفصل من خالل ذلك ب�ن املد

من حركة الس�ان الفلسطيني�ن. ومن ا�جدير بالذكر أن    ، وتحدمنع التواصل بي��اتو 

الرابطة الرئيسة  الطرق  مسارات  عدلت  االحتالل  التفافية   ؛سلطات  ا 
ً
طرق لتصبح 

املدن الفلسطينية  ؛حول  املدن  لعمق  املستوطن�ن  دخول  ملنع  لهم  وذلك  ، حماية 

 ؛من الطرق لتسي�� الدور�ات العسكر�ة ع�� مدى الوقت  واستخدمت هذه الشبكة 

والقرى  املدن  ع��    الفلسطينية،  �حاصرة  األمنية  السيطرة  وتجدرس�ا��او�عز�ز   .

اإلشارة إ�� أن سلطات االحتالل تفرض قيوًدا مشددة ع�� البناء ضمن مسافة تقدر 

لسيطر��ا،بمئة   ا�خاضعة  الطرق  جوانب  ع��  مصادر   م��  إ��  األرا�ىي  إضافة  ة 

هذه   طول  ع��  محيطها.   الطرق،الواقعة  الطرق استعراض  ي��   وفيما  و��  ألهم 

ا�خليل محافظة   �� اإلسرائيلية  للسيطرة  ا�خاضعة  ال��قيم ،  االلتفافية  بحسب 

آالف دونم سبعة وتحتل مساحة تز�د عن ،كم  150و�قدر طولها بحوا��  ،  اإلسرائي��

 :)2(بحسب تقديرات الباحث

رقم   • بجنو��االرئيس:    60شارع  الضفة  شمال  ير�ط  رئيس  شارع  مروًرا  وهو 

ضمن محافظة ا�خليل �ش�ل طو�� من شمالها إ�� جنو��ا، و�متد  و�مر    بالقدس،

كم ضمن أرا�ىي محافظة ا�خليل، من منطقة (غوش عتصيون)    53بطول حوا��  

مقا تحو�ل  تم  وقد  جنوً�ا.  (ميتار)  الظاهر�ة  مع��  وح�ى   
ً

ليلتفشماال منھ  طع 

 دون الدخول �� عمقها.  ،و�عض قراها ا�حيطة ،حول مدينة ا�خليل

 .دونم  7500لتا�� تصبح املساحة  كم و�ا  150م�ً�ا كحد أق�ىى بطول    50تم اعتماد معدل عرض الشارع    )2(



 االستيطان الصهيو�ي واقعـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-131- 

هذا الشارع من وسط محافظة ا�خليل قرب بلدة    يمتد  الرئيس:   35شارع رقم   •

األخضر ل�خط  ا 
ً
مخ��ق الغرب  باتجاه  ترقوميا    ، ح�حول  بحاجز  و مروًرا 

ً
وصوال

عسقالن، قرب  الفلسطي�ي  ب�ن  و�ان    للساحل  الرابط  الشارع  هو  الشارع  هذا 

محافظة ا�خليل وقطاع غزة سابًقا، و�بلغ طولھ داخل محافظة ا�خليل حوا��  

كم.  19

، يمتد هذا الشارع ع�� طول قرى جنوب شرق محافظة ا�خليل  :317شارع رقم •

 إ�� شارع    ، من قر�ة أم ا�خ�� وقر�ة الكرمل ومستوطنة (�ارميئيل)  ابتداءً 
ً

وصوال

رق الظاهر�ة جنوب محافظة ا�خليل، و�بلغ طول هذا الشارع حوا��  ش  60رقم  

 كم.    20

، و�متد هذا الشارع 60وهو شارع متفرع من الشارع الرئي�ىي رقم  :  356شارع رقم •

ا عن بلدة يطا، ابتداء   ،ع�� طول قرى جنوب شرق محافظة ا�خليل
ً
و�لتف شرق

(هاغاي) ومف��ق  �عيم  ب�ي  قر�ة  أ  ،من  قر�ة  إ��   
ً

الكرمل وصوال وقر�ة  ا�خ��  م 

 كم.   13ومستوطنة (�ارميئيل)، و�بلغ طول هذا الشارع حوا��  

رقم • رقم    :3265شارع  الرئي�ىي  الشارع  من  متفرع  شارع  هذا 60وهو  و�خ��ق   ،

 إ�� مستوطنة (نيجوهوت)
ً

ويستمر    ،الشارع قرى جنوب دورا باتجاه الغرب وصوال

  12ح�ى ا�خط األخضر بالقرب من قر�ة بيت عوا، و�بلغ طول هذا الشارع حوا�� 

 كم.  

�ي جنوب وهو شارع استيطا:  إ�شكولوت)-مستوطنتا (تي�ي  -  3255شارع رقم   •

ب�ن الظاهر�ة والرماض�ن، و�ر�ط هذا الشارع  غرب محافظة ا�خليل يفصل ما 

 إ�� ا�خط األخضر غرب قر�ة الرماض�ن،  
ً

مستوطن�ي (تي�ي وا�ش�ولوت) وصوال

 كم.   15و�بلغ طول هذا الشارع حوا�� 

رقم • رقم  :  316شارع  شارع  من  متفرع  شارع  مستوطنة 317وهو  و�ر�ط   ،

��ودا) إمن��ل و   ،(ميتسادوت  قر�ة  قرب  جنوً�ا  األخضر  با�خط  مروًرا   ،يستمر 
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 إ�� شمال ب�� السبع، و�بلغ طول هذا الشارع ضمن محافظة ا�خليل حوا��  
ً

وصوال

 كم.   4

الكسارات الحجرية والمناطق الصناعية االستيطانية   .5

االحتالل    كب��ة،  أقام  استيطانية  صناعية  تجمعات  ا�خليل  محافظة  أرا�ىي  ع�� 

مناطق   3املقالع ا�حجر�ة الصناعة األبرز �� منطقة ا�خليل، إضافة إ�� وجود    و�عت�� 

منطقة  ��    ،دونم  200تحتل مساحة تقارب    ،غ�� ا�حاجر  إسرائيلية أخرى  صناعية

الصناعية عتصيون  الصناعية  ،غوش  أر�ع  كر�ات  ميتار�م   ،ومنطقة  ومنطقة 

التو OCHA, 2021الصناعية ( فإ�� جانب مشروع  سع االستيطا�ي لصا�ح توط�ن  ). 

الهامة  ال��ود ع�� أرا�ىي الضفة الغر�ية، ��بت سلطات االحتالل ال��وات الطبيعية  

الفلسطينية األرض  باطن  سلطات   م��ا  ،من  أقامت  حيث  الفلسطي�ي)،  (ا�حجر 

مصا�ع وكسارات ومقالع ل�حجر ضمن مناطق الضفة الغر�ية،   10االحتالل حوا��  

و�تم تحو�ل منتجات هذه املصا�ع واملقالع للبناء     .ا�جودة العاليةال�ي يتم�� حجرها ب

ا�حاجر   هذه  وتدير  الداخل،   �� ا�حتلة  واألرا�ىي  الغر�ية  الضفة   �� االستيطا�ي 

إما   مختلفة:  بأساليب  األرا�ىي  هذه  ع��  السيطرة  استطاعت  إسرائيلية  شر�ات 

أو من    ،صنفة "�أرا�ىي دولة"أو السيطرة املباشرة ع�� أراض م  ،بالتأج�� طو�ل األمد

 ،)أ 2016(   و�حسب مركز أبحاث األرا�ىي   .خالل شرا��ا �ش�ل سري (أراٍض مسر�ة)

و�التحديد �� املنطقة الغر�ية    ،محاجر (كسارات) �� محافظة ا�خليل  4فقد أقيمت  

 دونم ع�� النحو اآل�ي:   1700�سيطر ع�� مساحة تز�د عن  ،للمحافظة 

جنوب  ال��ج  قر�ة  أرا�ىي  ع��  1992  عام  تأسست):  أش�ولوت(   ميدان  كسارة .1

تد��  مقاوالت  شركة  وتديرها  دونًما،  750  تقارب  مساحة  ع��  وتقع  ،ا�خليل  غرب

 ". ميدان "

عام   .2 تأسست  ا�خليل:  وادي  خر�ة    1995كسارة  أرا�ىي  جنوب ع��  الرهوة 

 دونًما.  350وتقع ع�� مساحة تقارب  ،الظاهر�ة
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تأسست عام   .3 بن آري:  ا�خليل  1996كسارة  إذنا وسو�ا غرب  بلدة  أرا�ىي  ، ع�� 

 دونًما.  280وتقع ع�� مساحة تقارب 

وتقع ع��    ،ع�� أرا�ىي جنوب الظاهر�ة  2014كسارة جال عيليت: تأسست عام   .4

 دونًما.   325مساحة تقارب  

الناحية الفلسطينية  ومن  الطبيعية  املوارد  �عت��  القوان�ن   ،القانونية،  حسب 

ا ال يجوز التصرف بھ ا لهذه    ،واملواثيق واألعراف الدولية، حق�
ً
ويعت�� املساس بھ خرق

ر هذه القوان�ن ع�� دولة االحتالل
ُ
استغالل    ،املواثيق والقوان�ن الدولية، حيث تحظ

ا�حتلة للدولة  الطبيعية  حقوق  وخاص  ،ال��وات  واتفاقيات  الهاي  اتفاقية  ة 

قرار األمم املتحدة رقم وكذلك    �حقوق املدنية والسياسية،  ل  الدو��  ، والعهد  اإل�سان

للتصرف    ،2015/ 12/ 28بتار�خ    144/ 38 القابلة  غ��  ا�حقوق  ع��  يؤكد  الذي 

ويع��ف بحقھ ��    ،بما ف��ا األرض واملياه  ،للشعب الفلسطي�ي ع�� موارده الطبيعية

االحتالل  امل سلطة  تمارسھ  الذي  املشروع  غ��  االستن�اف  نتيجة  بالتعو�ض  طالبة 

التنموي مًعا،   العمل  أن    3  ).2017(مركز  املقالع واملصا�ع ا�حجر�ةوال شك  ، هذه 

الفلسطينيةخطرً   �ش�ل واألرض  الس�ان  ع��  كب�ً�ا  بيئًيا  ا ا 
ً
خرق �عت��  و�التا��   ،

 للمواثيق الدولية.
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 كسارة ميدان بالظاهر�ة  ):2رقم ( صورة

 ) 2017(مركز العمل التنموي مًعا  املصدر:

ا�جميلة البيئية  الطبيعة  ذات  الفلسطينية  املناطق  من  ا�خليل  محافظة   ،�عت�� 

جبال   رؤوس  ع��  اإلسرائيلية  االستيطانية  املشاريع  لكن  أراض��ا،  بخصو�ة  وتمتاز 

بإحداث الكث�� من األضرار البيئية �� املناطق الفلسطينية    ، �سببتا�خليل ومحيطها

العادمة   املياه  من  الناتج  التلوث  ب�ن  ما  البيئية  األضرار  تتعدد  حيث  ا�حيطة، 

الص�� ا  ،والصرف  إ��  تتدفق  والينابيع،  ال�ي  ا�خصبة  الزراعية  واألرا�ىي  لوديان 

وتلوث الهواء واملياه    ،وكذلك النفايات الصلبة ومخلفات املصا�ع واملقالع ا�حجر�ة 

والقوارض  ،ا�جوفية ا�حشرات  املزروعات  ،وانتشار  األرا�ىي    ،و�تالف  وتدم�� 

األ�جار  ،الزراعية هذه    ، واقتالع   �� الفلسطينية  األرض  تأذت  حيث  وغ��ها، 

كب��  ،ا�حافظة �ش�ل  االستيطان  ف��ا  ينشط  ع��    .ال�ي  تضرًرا  املناطق  أك��  ومن 

املثال ا�حجر�ة،    ، سبيل  والكسارات  املصا�ع  املقالع حيث  محيط  هذه  عن  ينتج 

كب��ة أضرار  األرض   ،ا�حجر�ة  حساب  ع��  االستيطا�ي  النفوذ  توسيع  خالل  من 

ومصادر��ا ال  ،الفلسطينية  العمرا�ي  التمدد  املوارد    ،فلسطي�يومنع  من  وا�حرمان 
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 ، الطبيعية املكفولة بالقانون، وكذلك األضرار الناتجة عن التلوث الكب�� �� البيئة

مخلفات   أضرار  إ��  إضافة  ا�حيطة،  الفلسطينية  املناطق  هواء  تلوث  خالل  من 

ا�حجر�ة املقالع   ،املصا�ع  �سب��ا  ال�ي  الضوضاء  كذلك  الزراعية،  األرا�ىي  وتدم�� 

 .  �ة للمناطق ا�جاورةا�حجر 

التنموي   العمل  مركز  أورده  تقر�ر  (مًعا"و�حسب  الكسارات   )2017"  حول 

فإن كميات املوارد الطبيعية    ،سلطة جودة البيئة الفلسطينية  ، وأصدرتھاإلسرائيلية

تصل  ،أش�ال منتجا��ا  جميع ب  ،ا�حجر�ة املستن�فة سنوً�ا من خالل هذه الكسارات

ومن خالل دراسة أسعار املنتجات ا�ختلفة، فقد تبّ�ن أن    .شهرً�ا  طن  740,000إ��  

   35معدل سعر الطن يصل إ��  
ً

ما يتم استن�افھ من موارد طبيعية  ولذا فإن  ،  شيكال

 سنوً�ا. مليون دوالر)  100(تقر�با   مليون شي�ل 311حوا��  ، يبلغ نيةفلسطي

الحواجز العسكرية  .6

املاضية العشر�ن  السنوات  ع��  اإلسرائي��  االحتالل  سلطات  منظومة   ،أقامت 

حواجز عسكر�ة منتشرة �� أرجاء محافظة ا�خليل �افة، حيث �عرضت ا�حافظة  

اإلس العسكر�ة  االجتياحات  من  العديد  الزمن إ��  من  متفاوتة  ف��ات  ع��  ، رائيلية 

عام   �عد  الثانية  االنتفاضة  خالل  ذرو��ا  ا�حواجز  2000بلغت  هذه  تنوعت  وقد   ،

دائمة حواجز  ب�ن  ما  مؤقتة  ،العسكر�ة  وقد  مرتبطة    وحواجز  امليدانية.  باألوضاع 

ع��    ، ساعدت هذه املنظومة من ا�حواجز �� إح�ام السيطرة العسكر�ة من االحتالل

العنصري الب الفصل  نظام  و�عز�ز  ا�حافظة،  داخل  الفلسطينية  والقرى  ، لدات 

ومنعهم من حقوقهم األساسية �� ا�حركة    ،وا�حد من حركة الس�ان الفلسطيني�ن

الناحية   من  ٌر  ومدّمِ سل�ٌي  أثٌر  لها  �ان  كما  وغ��ها،  والتنقل  والعبادة  والعمل 

وصل عدد ا�حواجز العسكر�ة ��   االجتماعية واالقتصادية واألوضاع اإل�سانية. وقد

ما ب�ن حواجز    ،حاجز 300إ�� حوا��    ،محافظة ا�خليل خالل ف��ة االنتفاضة الثانية

ا�جدار   و�وابات ع��  الطرق،  و�وابات حديدية ع��  وأبراج مراقبة،  دائمة،  دور�ات 
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ومكعبات ترابية،  وسواتر  متنقلة)  إ  الفاصل،  دور�ات  وحواجز   ,ARIJ)سمنتية، 

2009b)  ،  ز�لت العديد  2010و�عد ان��اء املواجهات والتصعيد امليدا�ي حوا�� عام
ُ
، أ

إ��  وانخفض عدد ا�حواجز العسكر�ة    ،سمنتية عن الطرق واإل   من ا�حواجز ال��ابية  

)، حيث بقيت هناك حالًيا حواجز عسكر�ة ثابتة 2018حاجًزا (أو�شا،    186حوا��  

،1948م��ا حواجز رئيسة مع األرا�ىي ا�حتلة عام    ، ودائمة تحيط بمنطقة ا�خليل

أو بوابات   ،وم��ا حواجز عسكر�ة داخل البلدة القديمة، وم��ا أبراج مراقبة قائمة

ع�� مسار ا�جدار الفاصل، وم��ا بوابات حديدية مفتوحة حالًيا ع�� مداخل الطرق،  

والط واملدينة  القرى  مداخل  ع��  متنقلة  تفتيش  حواجز  إ��  االلتفافية.  إضافة  رق 

 : 2018ا�جدول اآل�ي يو�ح حالة ا�حواجز العسكر�ة �� محافظة ا�خليل خالل عام  

 2018�� عام  ): ا�حواجز العسكر�ة �� محافظة ا�خليل7جدول رقم (

 العدد  نوع ا�حاجز  رقم 

 22 حواجز دائمة .1

 30 بوابات طر�ق (مفتوحة حالًيا) .2

 13 بوابات طر�ق (مغلقة)  .3

 6 بوابات ع�� ا�جدار الفاصل  .4

 2 بوابات ع�� ا�خط األخضر .5

 25 ع�� الطرق   إسمنتية حواجز .6

 31 حواجز مؤقتة  .7

 52 سواتر ترابية .8

 5 خنادق وأسالك  .9

 186 ا�جموع 

 ) 2018( أو�شا املصدر:

ا�خليل  بمنطقة  ا�حيطة  والدائمة  الرئيسة  ا�حواجز  ألهم  استعراض  يأ�ي  ، وفيما 

 و�حسب األوضاع السائدة خالل ف��ة إعداد هذه الدراسة: ،بحسب تحليل الباحث
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(حول   • القديمة  البلدة  االحتالل اإلبراهي�ي):  امل�جد    حواجز  قوات  �شرت 

منظومة كب��ة من ا�حواجز العسكر�ة داخل البلدة القديمة �� مدينة ا�خليل،  

ا دائًما  21حيث ينتشر   من ا�جنود اإلسرائيلي�ن،دائم  و�تواجد    ،حاجًزا عسكر��

اإللك��ونية البوابات  من  شاملة  إلك��ونية  منظومة  إ��  وال�ام��ات   ،إضافة 

وامل�جد    وزوار البلدة القديمة  ،وأجهزة التفتيش، و�خضع س�ان مدينة ا�خليل

الشهداء وشارع  وقد    ،اإلبراهي�ي  املنطقة،  هذه  عبورهم  عند  دقيق  تفتيش  إ�� 

ا كث��ة من التنكيل بالس�ان الفلسطيني�نشهدت هذه ا
ً
أدت إ��    ،�حواجز أحداث

 سقوط �حايا وشهداء وحاالت اعتقاالت كث��ة ع�� السنوات املاضية.

عتصيون  • غوش  ا�حاجز    ت���ع:  حاجز  جنوب هذا  منطقة  حواجز  أهم  من 

الغر�ية،  الشارع امل �عد    وهو  الضفة  و�قع ع��  ا�خليل،  الشما�� �حافظة  دخل 

)، و�فصل ب�ن محافظ�ي بيت �حم وا�خليل، وتنتشر �� محيطھ  60رقم (  الرئيس

وقناصة من ا�جيش �حماية   ،وأبراج مراقبة  ،ونقاط ثابتة  ،حالًيا ثكنة عسكر�ة

مستوط�ي تجمع غوش عتصيون، و�سمح قوات االحتالل للفلسطيني�ن �� ف��ة  

امليدا�ي  ش   ،الهدوء  ع��  �غلقھ  لك��ا  ا�حاجز،  هذا  ع��  غ�� باملرور  حواجز  �ل 

واألخرى  الفينة  ب�ن  االحتالل    ،دائمة  جيش  قوات  �شرت  وقد  مفا��،  و�ش�ل 

ا�حاجز هذا  شهدت   ،حول  حيث  كث��ة،  مراقبة  و�ام��ات  إلك��ونية  منظومة 

أدت إ�� سقوط عشرات   ،منطقة دوار عتصيون حدوث عدد كب�� من العمليات

 الشهداء من الفلسطيني�ن. 

ا�حاجز إ�� الغرب من محافظة ا�خليل ع�� شارع رقم : يقع هذا  حاجز ترقوميا •

) الرئيس قرب بلدة ترقوميا ع�� ا�خط األخضر، وهو حاجز لعبور املركبات 35(

اإلسرائيلية ومن يحملون تصار�ح دخول من العمال الفلسطيني�ن، إضافة إ�� أنھ 

والداخ الغر�ية  الضفة  جنوب  منطقة  ب�ن  البضائع  لنقل  تجار�ة  بوابة  ل �عت�� 

و�قع ع�� الشارع الذي �ان ير�ط ب�ن محافظة ا�خليل وقطاع غزة، حيث    ،ا�حتل

�ع�� املركبات منھ باتجاه األرا�ىي ا�حتلة. وقد �ان من ا�خطط ضمن م�حقات 
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 ، أن يتم فتح (ممر آمن) ير�ط ما ب�ن الضفة الغر�ية وقطاع غزة ،اتفاقية أوسلو

 إيرز. -ت حانون و�بدأ من مع�� ترقوميا و�نت�ي �� مع�� بي

أقامت قوات االحتالل ع�� حاجزا ح�حول (املدخل الشما�� واملدخل الشر��):   •

مداخل بلدة ح�حول الشما�� (حواور) والشر�� (الن�ي يو�س) حاجز�ن رئيس�ن،  

حيث �عت�� بلدة ح�حول بوابة مدينة ا�خليل الشمالية، وقد �انت ح�حول خالل 

الثانية للس�ان    ،االنتفاضة   
ً

ا�خليلمدخال مدينة  إ��  فتح   ،الفلسطيني�ن  قبل 

الرئيس املدينة  شارع    مدخل  االحتالل  35ع��  قوات  وضعت  ا�حا��  الوقت   ��  .

بوابة حديدية مفتوحة ع�� مدخل ح�حول الشما��، و�قي موقع ا�حاجز الشر��  

 حاجًزا غ�� دائم.

الغر�ي من محاف  (ميتار):  –حاجز الظاهر�ة   • ا�جنوب  إ��  ا�حاجز  ظة يقع هذا 

 ) رقم  الشارع  ع��  الرئيس60ا�خليل  رئيس    )  حاجز  وهو  الرماض�ن،  قر�ة  قرب 

يفصل محافظة ا�خليل عن ب�� السبع    ،�عت��ه سلطات االحتالل (مع�ً�ا حدودًيا)

 والداخل ا�حتل.

يقع هذا ا�حاجز إ�� ا�جنوب من محافظة ا�خليل ع��  (شا�ي):    - حاجز السموع •

لرئيس قرب خر�ة الغو�ن جنوب بلدة السموع، ) ا317شارع متفرع من شارع رقم (

 وهو حاجز يقع ع�� ا�جدار الفاصل ع�� ا�خط األخضر. 

يقع هذا ا�حاجز إ�� ا�جنوب من محافظة ا�خليل ع�� ا�جدار حاجز بيت يات��:   •

 وع�� مدخل مستوطنة (ميتسادوت ��ودا) قرب قر�ة امن��ل.  ،الفاصل

، حاجًزا �� محافظة ا�خليل  43هناك حوا��  حواجز بوابات الطرق ا�حديدية:   •

موزعة ضمن  و   ،عبارة عن بوابات حديدية ع�� الطرق ما ب�ن مفتوحة ومغلقة  و��

حدود ا�حافظة، وحال��ا مرهونة باألوضاع امليدانية، وتتحكم ��ا قوات االحتالل 

 اإلسرائي��. 
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العسكرية المعسكرات والقواعد   .7

االحتالل   سلطات  ع��    اإلسرائي��تقيم  العسكر�ة  القواعد  من  أرا�ىي العديد 

ا�خليل الس�ان   ؛محافظة  ع��  والعسكر�ة  األمنية  السيطرة  �عز�ز  ��دف 

�� ا�حافظة ف��ا  ،الفلسطيني�ن  را�ىي  األ وتبلغ مساحة    .ودعم املشروع االستيطا�ي 

عسكر�ة   قواعد  عل��ا  القواعد  2017نتش،  ح(  ادونًم   1841املقام  هذه  وتتم��   .(

الفلسطينيةاإل   العسكر�ة املناطق  من  بالقرب  ف��ا  ل�جنود  دائم  بتواجد   ، سرائيلية 

وقراها  ا�خليل  مدينة  وتحيط  �عضها.   �� توقيف  ومراكز  وم�اتب  مقرات  و�وجود 

 :املعسكرات التالية م��ا اإلسرائيلية،العديد من املعسكرات 

يقع هذا املعسكر �� قلب البلدة القديمة   الشر�ف:امل�جد اإلبراهي�ي  معسكر   .1

ا�خليل كب��ة  ،��  عسكر�ة  سيطرة  مداخل   ،و�فرض  ع��  حواجز  ومنظومة 

 . ا�� �ل صالة يوميً الفلسطيني�ن ، و�تم تفتيش املصل�ن امل�جد اإلبراهي�ي

ا�خليل: .2  �� القديمة  البلدة  من    معسكرات  مجموعة  القديمة  البلدة   �� يوجد 

و�حسب الباحث عبد الهادي    امل�جد اإلبراهي�ي.  حيطة بمنطقةاملعسكرات ا�

م��ا: (معسكر حرس    ، يوجد �� البلدة القديمة عدة معسكرات  ، )2017( حنتش  

شرق  شمال  الراس)  منطقة   �� اإلبراهي�ي،    ا�حدود  كمركز  امل�جد  ويستخدم 

�حق �� منطقة وادي الغروس) إ  توقيف وش�اوى، كذلك (معسكر اشموروت 

، (ومعسكر قاعدة باروخ العسكر�ة) الواقع ع��  امل�جد اإلبراهي�ي  شمال شرق 

، ويعد  1983ر�ع وجيفعات خارصينا، وقد أقيم عام  أ  تلة ب�ن مستوطن�ي كر�ات

، من املعسكرات الرئيسة املطلة ع�� شرق مدينة ا�خليل، (ومعسكر تل الرميدة)

ثري شمال ألا   ع�� جبل تل الرميدة  1984وهو معسكر �حرس ا�حدود أقيم عام  

و�قع ��    ،، (ومعسكر محطة الباصات املركز�ة القديمة)امل�جد اإلبراهي�ي  غرب

. امل�جد اإلبراهي�ي منطقة سوق ا�خضار وشارع الشهداء شمال غرب
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يقع هذا املعسكر جنوب مدينة ا�خليل بالقرب   خلة الدير:  -معسكر االرتباط   .3

، ويعت�� من أهم املعسكرات 60من املنطقة الصناعية ع�� الشارع االلتفا�� رقم 

�� ا�خليل، حيث يوجد فيھ مراكز توقيف وتحقيق اإل  ومركز لإلدارة   ،سرائيلية 

 .املدنية اإلسرائيلية

وع�� حدود    ،: يقع هذا املعسكر أق�ىى شمال ا�حافظةمعسكر غوش عتصيون  .4

محافظة بيت �حم، ويعت�� املعسكر األك�� والرئيس للمنطقة ا�جنو�ية للضفة 

وتحقيق و�جن  توقيف  مركز  وفيھ  وا�خليل)،  �حم  (بيت  ومركز    ،الغر�ية 

املدنية  غوش    ،للشؤون  مستوطنات  تجمع  باملعسكر  و�حيط  للشرطة،  ومركز 

�شمل    ،عتصيون  إسرائيلية  11والذي  � مستوطنة  أقيم  � موقع معسكر ، وقد 

األرد�ي ع��و ،  اً◌ سابق  ل�جيش  عام  أ  حدثت   �� معركة  خاللها   ،1948رضھ  تم 

 خالء املستوطن�ن ال��ود منھ.، و�رد�ي ع�� املوقعاأل   سيطرة ا�جيش

يقع هذا املعسكر ع�� رأس تلة جنوب مدينة دورا ع�� الشارع   معسكر ا�جنونة: .5

ا ل�جيش  رازح، وقد �ان معسكرً بالقرب من حدب الفوار ودير    ،60االلتفا�� رقم  

ثم قام جيش االحتالل باالستيالء عليھ، وأقيم فيھ مركز    ،1967رد�ي ح�ى عام  األ 

خالء املعسكر �ش�ل إ  ومهبط طائرات مروحية، وقد تم  ،وميادين تدر�ب  ،توقيف

عاد السيطرة ع�� جزء أ  لكن جيش االحتالل  ،2010و    2006تدر��� ب�ن عامي  

ا  ا جديًد معسكرً   "، وأقاما�جبل األبيضع�� منطقة مجاورة اسمها "، واستو��  منھ

 ). 2011،  أبحاث األرا�ىيهناك (مركز 

ر�ع قرب شارع أ  : يقع هذا املعسكر شرق مستوطنة كر�اتمعسكر جبل جالس .6

 جزاء مدينة ا�خليل. أ و�طل ع�� معظم ،م��  1000ع�� ارتفاع يقارب و   ،60رقم 

: يقع هذا املعسكر بالقرب من املدخل الشر��  �سور معسكر مستوطنة كرمي   .7

 بيت أمر.  ع�� أرا�ىي 60ملستوطنة كرمي �سور قرب شارع رقم 

تلة بالقرب من مستوطنة   ع�� رأس: يقع هذا املعسكر  معسكر مستوطنة تيليم .8

 و�طل ع�� بلد�ي ترقوميا و�يت �احل.   ،35تيليم قرب شارع رقم 
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ا�خليل: .9 مستوطنات  ا�خليل    معسكرات  مستوطنات  معظم  أن  املعلوم  من 

ثم تحولت مع    ،كبؤر استيطانية عسكر�ة من جنود االحتالل وعائال��م  �شأت

ذلكإ  الوقت ومع  سكنية،  مستوطنات  املستوطنات ،  ��  هذه  معظم   �� يوجد 

مثل (معسكر مستوطنة عتنيئيل قرب الظاهر�ة،   ،سرائيلية ل�جيشإ  معسكرات

قم و  نيجوهوت  مستوطنة  سوسيا عسكر  مستوطنة  ومعسكر  الرماض�ن،  رب 

 ومعسكر مستوطنة سنسانا قرب الرماض�ن).   ،قرب السموع

االستيطانية  خامساً والنشاطات  المشاريع  أحدث   :
 في محافظة الخليل  ونيةيالصه 

 ؛ أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائي�� خالل العقود املاضية آالف األوامر العسكر�ة

واملشاريع  النشاطات  تكثيف  أجل  من  الفلسطينية  األرا�ىي  مصادرة  ��دف 

ا�خولة  "القانونية"  ا�جهة   �� نفسها  االحتالل  سلطات  و�عت��  عل��ا،  االستيطانية 

ا�حتلة الفلسطينية  األرض  ع��  عسكر�ة  أوامر  مخالف��ا    ،بإصدار  من  بالرغم 

صفة نفسها  تمنح  لك��ا  الدولية،  والقوان�ن  بالقوة    لألعراف  األرض  الدولة صاحبة 

�جمة وقد   العسكر�ة. إ��  االحتالل  سنوات  مدى  ع��  ا�خليل  محافظة  �عرضت 

جعل��ا من أك�� ا�حافظات تأذًيا من املشروع االستيطا�ي، وفيما   ،استيطانية شرسة

استعراض أعل��األ   يأ�ي  ال�ي  االستيطانية  املشاريع  نفذها  ،هم  ��    ،أو  االحتالل 

 . الف��ة األخ��ةا�حافظة �� 
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مشاريع توسيع المستوطنات اإلسرائيلية القائمة وبناء   .1
 مستوطنات جديدة 

األخ��ة السنوات  خالل  االحتالل  سلطات  مصادقة   ،أصدرت  عن  اإلعالنات  مئات 

ا�جهات ا�ح�ومية اإلسرائيلية ع�� بناء آالف الوحدات السكنية ضمن مستوطنات  

��خليل، حيث تم ترك�� النشاط االستيطا�ي  ومن ضم��ا محافظة ا�  ، الضفة الغر�ية

ع��ا�خليلمحافظة   قائمة  ،  مستوطنات  أر�ع   ،توسيع  (كر�ات  مستوطنات  مثل 

ونيجوهوت وهاغاي وغ��ها)، وكذلك إ�شاء مستوطنات وأحياء استيطانية جديدة.  

ما أعلنتھ ح�ومة االحتالل    ،وقد �ان آخر إعالنات ا�خططات االستيطانية �� ا�خليل

عن إقامة مستوطنة إسرائيلية    ،2019د�سيم��  �انون أول/  اإلسرائي�� �� مطلع شهر  

�� منطقة سوق ا�جملة وشارع الشهداء املغلق أمام    ،جديدة �� قلب مدينة ا�خليل

من  ،الفلسطيني�ن سلطات امل�جد    بالقرب  �س��  حيث  الشر�ف،  اإلبراهي�ي 

مضاعف  إ��  محيطأ  ةاالحتالل  و��  القديمة  البلدة   �� املستوطن�ن  امل�جد    عداد 

مستوطن �عيشون تحت حماية    800الذين يقدر عددهم حالًيا بحوا��    ،اإلبراهي�ي

 ). 2019 ت،ألف فلسطي�ي �� املدينة (ا�جز�رة ن 200وسط   ،عسكر�ة مشددة

فىو�� شمال محافظة ا�خليل، برزت �� السنوات األخ��ة قضية السيطرة ع�� مش 

وتحو�لھ إ�� مستوطنة جديدة تتبع لغوش   ،التا�ع للكنيسة املشيخية  ،(بيت ال��كة)

ا�خليل بالقرب  -عتصيون بأمر عسكري إسرائي��، و�قع بيت ال��كة ع�� شارع القدس

دونًما، و�بدو أن صفقة مشبوهة حدثت    40ع�� مساحة تقارب  و   ،من مخيم العروب

ومن ثم �سر�بھ   ،تم بموج��ا بيع العقار  ،ب�ن الكنيسة املشيخية ومؤسسة سو�دية

ح�ى وصل إ�� ا�جمعيات االستيطانية، وما زال هناك نزاع قانو�ي   ،مللياردير ��ودي 

). 2019 العصا،حول هذه الصفقة �� محاكم االحتالل (

القائمة اإلسرائيلية  املستوطنات  توسيع  �شاطات  بخصوص  فم��ا  أما  سبيل  ،  ع�� 

سلطات  ،املثال بھ  تقوم  شهر  ما  منذ  أعمال   ،2019أغسطس    آب/  االحتالل  من 
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ا  
ً

تنفيذ ذلك  و�أ�ي  ا�خليل،   �� دورا  بلدة  غرب  "نيجوهوت"  ملستوطنة  توسعة 

وشق طرق  ،لتوسيع املستوطنة  2018�خططات تفصيلية �انت قد أعلن��ا �� عام  

ومرافق  ، جديدة مبان  استيطانية  102و�ضافة    ، و�قامة  خالل    ،وحدة  من  وذلك 

مساحة  االستيال ع��  األرا�ى  291ء  أبحاث  (مركز  الفلسطينية  األرض  من  ي، دونًما 

و أ 2019 آخرك).  مستوطنة    ،مثال  لتوسعة  مخطط  عن  االحتالل  سلطات  أعلنت 

تمت ،دونًما   169جنوب مدينة ا�خليل، حيث تبلغ مساحة ا�خطط املعلن   " هاغاي"

كة ملواطن�ن فلسطيني�ن  �� ح�ن أ��ا أراض مملو   ،مصادر��ا بادعاء أ��ا أمالك ح�ومية

  �� املستوطن�ن  أعداد  ز�ادة  إ��  االحتالل  سلطات  ��دف  حيث  ا�خليل،  مدينة  من 

). ب2019األرا�ىي، و��شاء وحدات سكنية جديدة (مركز أبحاث   "،هاغاي"

 استكمال مقاطع جدار الفصل العنصري .2

مناطق الضفة  بناء ا�جدار الفاصل حول  ب  2002  منذ أن بدأت سلطات االحتالل عام

وع�� أرا�ىي ا�خليل، أصدرت مئات األوامر العسكر�ة لتنفيذ املسار املعلن    ،الغر�ية

السنوات األخ��ة،  الن�ج خالل  الفلسطينية، وقد استمر هذا  األرا�ىي  ل�جدار ع�� 

أو    ،حيث ال يزال هناك مقاطع من ا�جدار الفاصل �� محافظة ا�خليل قيد اإل�شاء

 حافظة. ا�% من طول املسار الك�� ا�خطط �� 38�و�نسبة حوا�  ،مخطط لها

�شر�ن    أصدر قائد قوات جيش االحتالل اإلسرائي�� خالل شهر  ،ع�� سبيل املثالف 

سر�ان  ،2019أكتو�ر    أول/  وتمديد  اليد  وضع  لتجديد  عسكر�ة  ما    ،أوامر  ع�� 

وذلك "ألغراض أمنية"،   ،دونمات �� منطقة جنوب محافظة ا�خليل  7308مجموعھ 

أن هذه األوامر العسكر�ة تأ�ي ضمن املسار  ت)،  2019( و�ذكر مركز أبحاث األرا�ىي  

ا�خليل  �� الفاصل  ل�جدار  لر�ط    ،ا�خطط  استيطانية  طرق  شبكة  لعمل  وكذلك 

ببعضها ا�حتلة.    ،املستوطنات  منطقة  و�األرا�ىي   �� العسكر�ة  األوامر  هذه  وتأ�ي 

يطا والسموع الغر�ية.    ،جنوب  للضفة  ا�جنو�ي  ا�خط األخضر  و�س��  بالقرب من 

العسكر�ة األوامر  مئات  من  سلسلة  إصدار  خالل  من  االحتالل  إ��    ،سلطات 
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ال�املة العزل  خطة  إ��  للوصول  الفاصل  ا�جدار  مخطط  تق�ىي   ،استكمال  ال�ي 

ور�ط   ،بضم مساحات كب��ة من أرا�ىي محافظة ا�خليل إ�� أرا�ىي الداخل ا�حتل

ستوطنات وعزلها عن ا�حيط الفلسطي�ي ع�� حساب تقطيع أوصال املدن والقرى  امل

 الفلسطينية. 

 هدم البناء الفلسطيني ومنع التوسع العمراني  .3

الفلسطينية األرض  مصادرة  ع��  العمل  االستيطا�ي  ،بموازاة  البناء   ، وتكثيف 

هدم    �� االحتالل  سلطات  استمرت  الغر�ية،  الضفة   �� ال��ودي  األبنية والوجود 

وتوزيع إخطارات وقف البناء ع�� األبنية قيد اإل�شاء، وذلك    ، الفلسطينية ا�جديدة

أو بذريعة عدم ا�حصول    ،بذريعة البناء ضمن مناطق تخضع للسيطرة اإلسرائيلية

م��ا بناء  ترخيص  البناء    ،ع��  هدم  مشروع  و���كز  أخرى.  أمنية  ذرائع  وجود  أو 

حيث يقدر عدد    ،�ش�ل كب�� �� منطقة القدس  الفلسطي�ي ومنع التوسع العمرا�ي

ف��ا منذ عام   ال�ي هدمت  مسكًنا،    2146بحوا��    ،2019وح�ى عام    1967املساكن 

من   أك��  ذلك  جراء  الفلسطي�ي،    9تضرر  املعلومات  (مركز  فلسطي�ي  فرد  آالف 

االحتالل  ب 2019 أن سلطات  إ��  األرا�ىي  أبحاث  تقر�ر مفصل ملركز  �ش��  فيما   .(

).  2018(ا�جز�رة نت،    2017وح�ى عام    1967من�ل �� القدس منذ عام    5000هدمت  

  4700أما �� مناطق الضفة الغر�ية، فتش�� اإلحصاءات إ�� أنھ قد تم هدم أك�� من  

مكتب تنسيق  و�ذكر    ).  ب 2019(مركز املعلومات الفلسطي�ي،    1987من�ل منذ عام  

وحده تم توثيق    2018أنھ �� عام    ،الشؤون اإل�سانية التا�ع لألمم املتحدة (أو�شا) 

مب�ى مّول    56مب�ى يملكھ فلسطينيون �� الضفة الغر�ية، م��ا    460هدم أو مصادرة  

إ�شاءها مانحون ع�� ش�ل مساعدات إ�سانية، و�نسبة ز�ادة �� معدالت الهدم تبلغ  

تم هدم أك�� من    2019، و�� األشهر ا�خمسة األو�� من عام 2017% مقارنة �عام  10

 ). أ2019مبان م��ا �� القدس الشرقية (أو�شا،  107مب�ى �� الضفة الغر�ية،   220
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األوامر   من  الكث��  االحتالل  سلطات  أصدرت  فقد  ا�خليل،  محافظة  صعيد  وع�� 

�غرض الهدم أو وقف البناء للفلسطيني�ن ضمن ا�حافظة، وت��كز أوامر    ،العسكر�ة

و��  ،ًصا ا�جنو�ية والشرقية م��اوخصو   ،الهدم العسكر�ة هذه �� أطراف ا�حافظة

أن  ب)،2019(  تذكر منظمة أو�شا  ،ع�� سبيل املثال ف   املناطق النائية املصنفة (ج)،  

مبان تقع ضمن    �سعة  ، 2019سبتم��  أيلول/  سلطات االحتالل هدمت خالل شهر  

�� منطقة يصنفها   ،تجمعات رعو�ة �� منطقة مسافر يطا جنوب شرق ا�خليل   ثالثة

االحتالل منطقة عسكر�ة، ومعظم هذه املبا�ي أ�شئت بدعم من االتحاد األورو�ي. 

�� مناطق   ال سيما  ها،مركز أبحاث األرا�ىي الذي يتا�ع ان��ا�ات االحتالل و�وثق و�ذكر  

وحده، ومعظمها   2019ت الهدم �� عام  ، مئات حاال جنوب الضفة الغر�ية وا�خليل 

هدم عيادة �حية �� منطقة  بحجة البناء �� املناطق املصنفة (ج) دون ترخيص، م��ا  

هدم أر�ع و   ،هدم مركز ص�� �� قر�ة ب��ين قرب ب�ي �عيمو   ،شعب البطم شرق يطا

إضافة إ�� مبني�ن  ،هدم م�جد و��� مياهو  ،آبار زراعية �� منطقة أم ا�خ�� شرق يطا

ا�خليل مدينة  جنوب  جوهر  جبل  منطقة  منطقة  و   ، ��   �� ومنشأة  مسكن  هدم 

 ). 2019(مركز أبحاث األرا�ىي،   الرماض�ن جنوب غرب ا�خليل

السيطرة على األراضي الفلسطينية وإعالنها "أراضي  .4
دولة"

االحتالل  عمدت  أجلسلطات  من  األرض   ،  ع��  السيطرة   �� والتوسع  االنتشار 

لألغراض التوسعية  الفلسطينية  ع��  االستيطانية   ،  �� األرا�ىي  ملكيات  دراسة 

خالل   من  االحتالل  سلطات  ورثت  وقد  الغر�ية،  الضفة  مناطق  ومختلف  ا�خليل 

فلسط�ن ع��  املتعاقبة  بملكيات    ،ا�ح�ومات  تتعلق  وخرائط  أرشيفية  ملفات 

العهود  األرا�ىي إ��  و�عود  هذه ةواألردني  ةوال��يطاني  ةالعثماني،  ساعدت  وقد   ،

املستوطنات لبناء  األرا�ىي  ع��  السيطرة  تخطيط   �� مسار    ،املعلومات  وتخطيط 

الدولة" "أمالك  بأرا�ىي  يتعلق  فيما  وخصوًصا  الفاصل،  �عت��ها    ،ا�جدار  ال�ي 
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األر  �جميع  حاكمة  كسلطة  لها  حًقا  االحتالل  ح�ى    ي�ىاسلطات  لكن  الفلسطينية. 

دولةيتم مصادر��ا وتحو�  ،األرا�ىي املصنفة ملكية خاصة أرا�ىي  إ��  بم��رات    ،لها 

 ومن ثم يتم استغاللها لالستيطان.    ،متعددة

، إعالًنا 2015-12-23وكمثال ع�� ذلك، أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائي�� بتار�خ  

من أرا�ىي بلدة الظاهر�ة جنوب   ،دونًما  2641يق�ىي بمصادرة مساحة كب��ة تبلغ  

ب)، 2016(   و�حسب مركز أبحاث األرا�ىي   . تحت ذريعة أ��ا "أرا�ىي دولة"  ،ا�خليل

ما ب�ن  و اإلسرائيلية،    "تينة"فإن هذه األرا�ىي تقع ما ب�ن قر�ة الرماض�ن ومستوطنة  

ومستوطنة   زنوتة  املركز  "شمعة"خر�ة  و�حسب  هذه    ،اإلسرائيلية،  ملكية  �عود 

عالن، ا�خارزة، الطل، ا�خض��ات،  األرا�ىي لعائالت بلدة الظاهر�ة (ا�جبار�ن، أبو  

2549) ا�جزء األك�� من األمر العسكري بمساحة  6تظهر ا�خر�طة رقم ( البطاط).  

 دونًما قرب قر�ة الرماض�ن. 

مشاريع الطرق والبنية التحتية لخدمة المشروع  .5
االستيطاني

إلقامة  ا�خليل  محافظة  أرا�ىي  من  الدونمات  آالف  االحتالل  سلطات  صادرت 

ع��   تمتد  االلتفافية  الطرق  أن  سابًقا  ذكرنا  وقد  التحتية،  والبنية  الطرق  مشاريع 

حوا��   بطول  ا�حافظة  من    ،كم  150أرا�ىي  دونم  آالف  سبعة  يقارب  ما  وتصادر 

األرض، وال تزال سلطات االحتالل تخطط لشق املز�د من الطرق ع�� حساب األرض 

ا�خليل  �� االستيطا  ؛الفلسطينية  املدن  ببعضهالر�ط  ا�حيط    ،نية  عن  وفصلها 

بالقدس و�الداخل ا�حتل.   ،الفلسطي�ي �ستمر املشاريع   وع�� صعيد آخر،  ور�طها 

ا�خدماتية للبنية التحتية للمستوطنات بال��ايد، وقد �ان آخرها اإلعالن عن مخطط  

رقم   الرئيس  للشارع  بمسار معدل  بالقرب من منطقة عتصيون    ،60إل�شاء شارع 

وع�� أرا�ىي بلد�ي بيت أمر وح�حول، الذي يبدو أنھ ��دف إل�عاد    ،شمال ا�خليل

وقد خصصت ح�ومة االحتالل برئاسة    .عن بلدة بيت أمر   60الشارع الرئيس رقم  
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طرق استيطانية جديدة    5مليون شي�ل إل�شاء    800  ،2018نتنياهو �� م��انية عام  

رب مخيم العروب (مركز  أحدها الشارع املذ�ور شمال ا�خليل وق  ،�� الضفة الغر�ية

تم إعالنھ   ،60أن هذا ا�خطط لشارع رقم    )، و�ذكر املركزب2017أبحاث األرا�ىي،  

عام   أعمال   ،2003��  بدأت  االحتالل  سلطات  لكن  اليوم،  ح�ى  تنفيذه  يتم  ولم 

ومخيم   ال��كة  بيت  قرب  للشارع  ا�خطط  املسار  ع��  تقع  زراعية  أراٍض   �� تجر�ف 

؛ مما فسره أ�حاب األرا�ىي  2019نوفم��  �شر�ن ثا�ي/  وذلك خالل شهر    ، العروب

نفيذ هذا ا�خطط  تنفيذ مخطط مشروع الطر�ق االستيطا�ي. و�� حال تبداية     بأنھ

ال�ي ��    ،دونًما من أرا�ىي بيت أمر وح�حول   1273فإنھ سيستو�� ع�� ما مجموعھ  

�� أغل��ا أراٍض زراعية خصبة مزروعة باأل�جار املثمرة واللوز�ات، وسيمر مخطط  

العروب مخيم  س�ان  كذلك  وسيتضرر  الطبيعية،  القرن  بمحمية  الذي    ، الشارع 

بالقرب الشارع  بيو��م  سيمر  الهدم  ،من  ��دد �عضها خطر  ، حسب مركز  ال�ي قد 

   . أبحاث األرا�ىي

 الخاتمةسابعاً: 

أرا�ىي   ع��  اإلسرائي��  االستيطا�ي  املشروع  معالم  أهم  الدراسة  هذه  ناقشت 

ال�ي جعل��ا    ،محافظة ا�خليل الكب��ة  التار�خية والدينية  أولو�ات    من ذات األهمية 

األك�� من حيث  ا�خليل  حافظة  م�عت��  و   . االس��داف الصهيو�ي �عد مدينة القدس

املساحة وعدد الس�ان ع�� مستوى الضفة الغر�ية وقطاع غزة، ويسك��ا أك�� من  

750    �� التار���  و   .تجّمًعا  96ألف فلسطي�ي �عيشون  التطور  استعرضت الدراسة 

بموج��ا   تم  ال�ي  أوسلو  اتفاقية  ناقشت  ثم  دوافعھ،  وأهم  ا�خليل   �� لالستيطان 

وكذلك   ج)،  املصنفة  (املناطق  ا�حافظة  مساحة  نصف  من  أك��  ع��  السيطرة 

منطق�ي   إ��  املدينة  تقسيم  بموجبھ  تم  الذي  ا�خليل  بمدينة  ا�خاص  ال��تو�ول 

تفاصيل املستوطنات )، ثم عرضت الدراسة  H1,H2سيطرة فلسطينية و�سرائيلية ( 

حيث يوجد �� محافظة   ل،القائمة �ش�ل غ�� قانو�ي ع�� أرا�ىي ا�خلي  اإلسرائيلية
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رئيسة  22ا�خليل   إسرائيلية  إ��    ،مستوطنة  و  15إضافة  استيطانية  4  بؤرة 

قرابة   ف��ا  �عيش  صناعية،  إسرائي��  20مستوطنات  مستوطن  ناقشت  ألف  ثم   .

بطول   يمتد  الذي  العنصري  الفصل  جدار  محافظة   89الدراسة  ضمن  كيلوم�ً�ا 

هناك أجزاء منھ قيد اإل�شاء أو    تھ، وما زال % من62تم إنجاز حوا��  الذي  و   ،ا�خليل

ال�ي    ،مخطط لها. كما تم استعراض ا�خطر الناتج من الكسارات واملقالع ا�حجر�ة

األطنان شهرً�ا من  اآلالف  بمئات  الفلسطينية  الطبيعية  املوارد  ب��ب  وتقدر  ،تقوم 

ية �ش�ل غ�� ال�ي يتم استن�افها من األرض الفلسطين الدوالرات  املالي�ن من �عشرات 

مشروع بحسب القوان�ن الدولية، كما تم استعراض أهم هذه املصا�ع ا�حجر�ة ��  

ا�حواجز   كذلك  الدراسة  استعرضت  م��ا.  الناتجة  البيئية  واألضرار  ا�خليل 

ا ضمن محافظة ا�خليل،    186العسكر�ة اإلسرائيلية، إذ يوجد حوا��   حاجًزا عسكر��

االلتفاف الطرق  الدراسة  ناقشت  اإلسرائيليةثم  للسيطرة  ا�خاضعة  وكيف  ،ية 

الضفة، حيث   �� جنوب  للمشروع االستيطا�ي  تحتية كب��ة  بنية  إ�شاء   �� ساعدت 

بحوا��   ا�خليل   �� الطرق  هذه  طول  الدراسة   150يقدر  واخُتتمت  كيلوم�ً�ا. 

واألوامر العسكر�ة اإلسرائيلية ضمن    ،باستعراض أهم املشاريع االستيطانية وآخرها

ا�خليلمحافظ االستيطا�يو   ،ة  التوسع  مشاريع  ع��  البناء   ،امل��كزة  وهدم 

 وغ��ها.   ،واستكمال بناء جدار الفصل العنصري  ،ومصادرة األرا�ىي ، الفلسطي�ي

أن   الدراسة  ا�خليلبينت  محافظة   �� االستيطا�ي  املشروع  يم��  ما  أهم  هو  ،من 

األفقي ا�جغرا��  مستوطن�ن    ،االنتشار  �عدد  لكن  كب��ة،  مساحات  ع��  والسيطرة 

قليل �سبًيا مقارنة با�حافظات الفلسطينية األخرى، كما أن معظم املستوطنات ف��ا 

تطورت الحًقا لتصبح مستوطنات سكنية محمية    ،�شأت كبؤر استيطانية عسكر�ة

ت  .عسكرً�ا املستوطنات  و�رتبط  امتداد وزيع     ع�� 
ً
ارتباط ا�خليل  وثيًقامحافظة  ا 

دينية توراتية  ومواقع  املشروع   ،بنصوص  خالل  من  إحياءها  االحتالل  يحاول 

األثر�ة املواقع   �� وخصوًصا  ج��.  االستيطا�ي،  �ش�ل  واملتا�ع  للقارئ  أن    ،و�ظهر 

لتحقيق أهدافها ومطامعها دون أي    ؛سلطات االحتالل تنت�ج مبدأ القوة العسكر�ة
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الضعف   مستغلة  للقوان�ن،  النضال   اليوم  الفلسطي�ياعتبارات  من  عقود  �عد 

   أيضا. والصمود، ومستغلة التفكك العر�ي والتواطؤ الغر�ي
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- ) حمزة.  للتنمية   ).2019ا�حاليبة،  رؤ�ة  مركز  �حم.  بيت  محافظة   �� وا�جدار  االستيطان 

 . . . https://bit.ly/35IKW22د من:  السياسية. تم االس��دا

). رسالة ماجست��،  1936  -1917). ا�جالية ال��ودية �� مدينة ا�خليل (2000الرج�ي، �حادة ( -

 جامعة النجاح الوطنية. نابلس، فلسط�ن.

االستيطان اإلسرائي�� �� محافظة ا�خليل ب�ن   ).2018، فراس. (ةمالعو�وي، سوزان والقواس -

 https://bit.ly/3ql0yClاملا�ىي وا�حاضر. مركز رؤ�ة للتنمية السياسية. تم االس��داد من: 

| أيار/ مايو  2019أو�شا. ( - الهدم والت�ج�� �� الضفة الغر�ية  . تم 2019أ). تقر�ر عن عمليات 

 االس��داد من: 

 https://www.ochaopt.org/ar/content/west-bank-demolitions-and-displacement-

may-2019 

- ) أي 2019أو�شا.   | الغر�ية  الضفة   �� والت�ج��  الهدم  عمليات  سبتم��ب).  تم 2019لول/   .

 االس��داد من: 

https://www.ochaopt.org/ar/content/west-bank-demolitions-and-displacement-

september-2019 

- ) | �انون األول/ د�سم�� ). تقر�ر عن عمل2018أو�شا.  الغر�ية  �� الضفة  الهدم والت�ج��  يات 

 . تم االس��داد من: 2018

https://www.ochaopt.org/ar/content/west-bank-demolitions-and-displacement-

december-2018 

- ) مدينة  2017أو�شا.  من  اإلسرائيلية  للسيطرة  ا�خاضعة  املنطقة   �� الفلسطيني�ن  عزلة   .(

 ا�خليل مستمرة. تم االس��داد من: 

https://www.ochaopt.org/ar/content/isolation-palestinians-israeli-controlled-area-

hebron-city-continues-1#_ftn4 

 الوضع السيا�ىي. تم االس��داد من: –�� ا�خليل   البلدة القديمة). 2011( ا�خليل.�جنة إعمار  -

https://www.hebronrc.ps/index.php/ar/old-city/the-political-situation-in-the-old-

city  

https://bit.ly/35IKW22
https://bit.ly/3ql0yCl
https://www.ochaopt.org/ar/content/west-bank-demolitions-and-displacement-may-2019
https://www.ochaopt.org/ar/content/west-bank-demolitions-and-displacement-may-2019
https://www.ochaopt.org/ar/content/west-bank-demolitions-and-displacement-september-2019
https://www.ochaopt.org/ar/content/west-bank-demolitions-and-displacement-september-2019
https://www.ochaopt.org/ar/content/west-bank-demolitions-and-displacement-december-2018
https://www.ochaopt.org/ar/content/west-bank-demolitions-and-displacement-december-2018
https://www.ochaopt.org/ar/content/isolation-palestinians-israeli-controlled-area-hebron-city-continues-1#_ftn4
https://www.ochaopt.org/ar/content/isolation-palestinians-israeli-controlled-area-hebron-city-continues-1#_ftn4
https://www.hebronrc.ps/index.php/ar/old-city/the-political-situation-in-the-old-city
https://www.hebronrc.ps/index.php/ar/old-city/the-political-situation-in-the-old-city
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مركز   محافظة ا�خليل.). معسكرات وقواعد عسكر�ة إسرائيلية ��  2017حنتش، عبد الهادي. ( -

 املعلومات الوط�ي الفلسطي�ي (وفا). تم االس��داد من:

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=20132   

- ) (وفا).  الفلسطي�ي  الوط�ي  املعلومات  ال�ي اس2019مركز  التجار�ة  املنازل وا�حالت  تو�� أ). 

  عل��ا املستوطنون �� مدينة ا�خليل. تم االس��داد من:

http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=20235 

ب). هدم املبا�ي �� محافظة القدس  2019الفلسطي�ي (وفا). (مركز املعلومات الوط�ي  -

 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9265 . تم االس��داد من:1967-2019

دورا  نيجهوت” ع�� أرا�ىي بلدة  مستعمرة”أ). أعمال توسعة �� 2019مركز أبحاث األرا�ىي. ( -

    https://bit.ly/3qwb4Hfجنوب ا�خليل. تم االس��داد من:

حاجاي” ع�� أرا�ىي   مستعمرة”ب). مخطط تفصي�� لتوسعة 2019مركز أبحاث األرا�ىي. ( -

   F7https://bit.ly/3d7fUا�خليل. تم االس��داد من: 

- ) األرا�ىي.  أبحاث  جنوب 2019مركز  الدونمات  آالف  ع��  االستيالء  يمدد  االحتالل  ت). 

 html-3-https://www.lrcj.org/publication.1719محافظة ا�خليل. تم االس��داد من: 

- ) األرا�ىي.  أبحاث  /  2019مركز  يطا  شرق  البطم  شعب  عيادة  ��دم  ��ائي  هدم  أمر  ث). 

من: االس��داد  تم  ا�خليل.   �� وغرفت�ن  مياه  و���  م�جد  وهدم  ا�خليل   محافظة 

 https://bit.ly/3j4IR8x   

(مرك - األرا�ىي.  أبحاث  ��دم  2019ز  االحتالل  شرق    4ج).  ا�خ��  أم  محمية   �� زراعية  آبار 

  https://bit.ly/3xFnpuI  يطا / محافظة ا�خليل تم االس��داد من: بلدة

�� بلدة  أيام    7ح). أوامر عسكر�ة ��دم مسكن ومنشأة خالل  2019مركز أبحاث األرا�ىي. ( -

 الرماض�ن جنوب ا�خليل. تم االس��داد من:

 https://www.lrcj.org/publication-3-1737.html 

- ) األرا�ىي.  أبحاث  تم  2017مركز  ا�خليل.  محافظة  غرب  جديًدا  جداًرا  يقيم  االحتالل  أ). 

  https://bit.ly/2TTdpj2االس��داد من: 

ب). مخطط إلقامة شارع استيطا�ي جديد شمال شرق ا�خليل. 2017مركز أبحاث األرا�ىي. ( -

  https://bit.ly/3d1G4ZWتم االس��داد من: 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=20132
http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=20235
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9265
https://bit.ly/3qwb4Hf
https://bit.ly/3d7fUF7
https://www.lrcj.org/publication-3-1719.html
https://bit.ly/3j4IR8x
https://bit.ly/3xFnpuI
https://www.lrcj.org/publication-3-1737.html
https://bit.ly/2TTdpj2
https://bit.ly/3d1G4ZW
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- ) األرا�ىي.  أبحاث  كسارات  2016مركز  األرا�ىي  أ).  ع��  قائمة  للمستوطن�ن  ومحاجر 

   https://bit.ly/3d5toRS الفلسطينية وتتوسع باستمرار!؟ تم االس��داد من:

- ) األرا�ىي.  أبحاث  ع��  2016مركز  االستيالء  ينوي  االحتالل  دولة،  أرا�ىي  أ��ا  بذريعة  ب). 

ال2641( بلدة  أرا�ىي  من  دونًما  من:  )  االس��داد  تم  ا�خليل.  محافظة   / ظاهر�ة 

https://bit.ly/3gWaGgG   

- ) أبحاث األرا�ىي.  ب�ن ا��حاب قوات االحتالل 2011مركز  ). معسكر ا�جنونة جنوب دورا 

  https://bit.ly/3gL8FoG منھ … و�عادة احتاللھ. تم االس��داد من: 

- ) (معا).  التنموي  العمل  ا  ).2017مركز  �ستنشقون  املواطن�ن  ا�خليل...آالف  لغبار  كسارات 

 األبيض و�يئ��م �ستن�ف لتمت�� جيوب ا�حتل. مجلة آفاق البيئة والتنمية. تم االس��داد من:

 http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1471/ 

- ) محمد.  أ2019وتد،  ا�حصار  ا�خليل:   �� القديمة  البلدة  عرب  ).  موقع  الت�ج��.  تم 48و   .

   https://bit.ly/3xPRPL7االس��داد من: 

- ARIJ. (2009a). Locality Profiles and Needs Assessment in Hebron Governorate.

Retrieved from: https://bit.ly/2SPSWM5  

- ARIJ. (2009b).Hebron Governorate: Geo-political Overview. Retrieved from:

http://poica.org/2009/10/hebron-governorate-geo-political-overview / 

- Btselem. (2017). Hebron City Center. Retrieved from: 

   https://www.btselem.org/hebron 

- Foundation for Middle East Peace (FMEP). (2014). Hebron Agreement Sets

Timetable for Further Redeployment, Settlement Report | Vol. 7 No. 2 | March-

April 1997. Retrieved from: https://bit.ly/3qipoCM  

- Google Maps. (2021). Retrieved from https://www.google.com/maps 

- Har Hevron. (2019). Eshkolot. Retrieved from:

https://www.hrhevron.co.il/908/   

https://bit.ly/3d5toRS
https://bit.ly/3gWaGgG
https://bit.ly/3gL8FoG
http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1471/
http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1471/
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https://bit.ly/3xPRPL7
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http://poica.org/2009/10/hebron-governorate-geo-political-overview/
https://www.btselem.org/hebron
https://bit.ly/3qipoCM
https://www.google.com/maps
https://www.hrhevron.co.il/908/
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- OCHA Interactive Maps. (2021). Retrieved from:http://x-

maps.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc48f1a278

1df0c999950f&extent=32.6809,30.6899,37.2951,32.8381   

- Washington Institute. Interactive Maps. (2021). Retrieved from:

https://www.washingtoninstitute.org/westbankinteractivemap/  

http://x-maps.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc48f1a2781df0c999950f&extent=32.6809,30.6899,37.2951,32.8381
http://x-maps.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc48f1a2781df0c999950f&extent=32.6809,30.6899,37.2951,32.8381
http://x-maps.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc48f1a2781df0c999950f&extent=32.6809,30.6899,37.2951,32.8381
https://www.washingtoninstitute.org/westbankinteractivemap/
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 تمهيد

ا ب�ن األغوار الشمالية والساحل  تقع مدينة نابلس شمال الضفة الغر�ية، وتحديًد 

إ��، كما أ��ا تقع  ا فقطكيلوم��ً   42تبعد عن البحر املتوسط مسافة  ، و الفلسطي�ي

املعروف أن مدينة نابلس، ا. ومن  كيلوم��ً   69تبعد ع��ا  و الشمال من مدينة القدس،  

ال�ي تقع ب�ن جب�� جرز�م وعيبال، �� من املدن ال�ي أسسها الكنعانيون، وسموها  

(وفا،  "نيابولوس"،  باسم  الرومان  سماها  وقد  املرتفعة.  األرض  بمع�ى  "شكيم" 

أ). 2019

نابلس  ²كم  600  نابلستبلغ مساحة محافظة   تبلغ مساحة مدينة  بينما  ، ²كم  29، 

وزارةا، ما ب�ن املدينة والقرى وا�خيمات ( ا س�انيً تجمعً   62ا�حافظة    تضم أرا�ىيو 

�سمة، أما عدد الس�ان    415,606و�بلغ عدد س�ان ا�حافظة    ). 2021ا�حكم ا�ح��،  

إ��   وصل  املدينة فقد  الفلسطي�ي(  167,931��  املركزي لإلحصاء  )،2021،  ا�جهاز 

ألف �سمة،   25النكبة، والذي بلغ حي��ا  وهو سبعة أضعاف عدد س�ان املدينة قبيل  

 إ�� حوا�� الـ  
ً

،1997ألف عام    100حيث استمر عدد س�ان املدينة باالزدياد وصوال

.)2019 الفلسطي�ي،ا�جهاز املركزي لإلحصاء ( 2007ألًفا عام   125و 
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 نابلس): التجمعات الفلسطينية �� محافظة 1خر�طة رقم (

 )2019املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي (املصدر: ا�جهاز 

كغ��ها من محافظات الضفة الغر�ية، خضعت محافظة نابلس لتقسيمات اتفاق  

%18، أي ما �عادل  ²كم108. بلغت مساحة املناطق املصنفة (أ)  1994أوسلو عام  

%26آالف فلسطي�ي يمثلون    107من املساحة ال�لية للمحافظة، ويسكن ف��ا حوا��  

الس�ان �� ا�حافظة، ومن الالفت �� محافظة نابلس، أن النسبة    من مجموع عدد 
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%، �عيشون �� املناطق املصنفة (ب)، وال�ي 60األك�� من مجموع الس�ان، و�واقع  

% من أرا�ىي ا�حافظة. أما املناطق املصنفة (ج)،  39، وتمثل  ²كم  232تبلغ مساح��ا  

260حافظات، حيث إن مساح��ا  ف�ي تمثل املساحة األك�� �� ا�حافظة مثل با�� ا�

% من مساحة ا�حافظة، و�نفس الوقت، �سكن ف��ا العدد األقل  43، ما �عادل  ²كم

حوا��   ف��ا  �سكن  إذ  الفلسطيني�ن،  املواطن�ن  �عادل    60من  ما  أي  �سمة،  ألف 

 % من عدد الس�ان الك�� �� ا�حافظة. 14.5

 بحسب اتفاقية أوسلو  نابلسمحافظة وس�ان تصنيف أرا��ي ): 1جدول رقم (

 املنطقة
املساحة 

 ) 2(كم

النسبة املئو�ة من  

 % ا�حافظةمساحة 

  عدد الس�ان

 التقديري 

�سبة الس�ان  

 الفلسطيني�ن (%) 

 25.8 107,226 18 108 )أمناطق (

 59.7 248,117 38.6 232 مناطق (ب)

 14.5 60,263 43.4 260 مناطق (ج)

 % 100 415,606 % 100 600 ا�جموع 

  OCHA (2021)و  Washington Institute (2021)و)  2021تحليل الباحث بناًء ع�� وزارة ا�حكم ا�ح�� ( املصدر:

�� منطقة  و   �شمل املناطق املصنفة (ج) العديد من املناطق السكنية الفلسطينية،

خشبة  فروش بيت دجن وخر�ة طانا ومنطقة الرجمان شرق ا�حافظة، ومنطقة تل  

إضافة إ�� �عض األرا�ىي جنوب شرق ا�حافظة،   ،وخر�ة صرة جنوب مدينة نابلس

املستوطنات،  ب�ن  املناطق  ع��  ا�حافظة،   �� (ج)  املصنفة  املناطق  بقية  وتوزعت 

واملناطق املفتوحة ب�ن القرى الفلسطينية وجبل جرز�م، إضافة إ�� أجزاء من القرى  

ورو  قليل،  وكفر  ومادما،  بور�ن،  وسالم،  وقصرهجيب،  مثل  فور�ك،  و�يت  و�يتا،   ،

(ب)  مناطق  أ��ا  ع��  ا�حافظة   �� القرى  من  املناطق  أغلب  صنفت  فيما    وعقر�ا. 

(OCHA, 2021). 

بـ   محاطة  و��  الغر�ية،  الضفة  قلب   �� تقع  أ��ا  نابلس  محافظة  يم��  7ومما 

األخضر   ا�خط  حدود  عن  �عيدة  ف�ي  لدولةمحافظات،  وعن    ا�حاذي  االحتالل، 
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فإن  التالية،  ا�خر�طة   �� يظهر  وكما  لألردن.  ا�حاذية  الشرقية  ا�حدودية  املنطقة 

أما املناطق املصنفة (ب) و (ج)، ف�ي   املناطق املصنفة (أ)، ت��كز �� شمال ا�حافظة،

رغم أن جدار الفصل العنصري لم يصل إ��  ممتدة ع�� معظم أرا�ىي ا�حافظة. و 

لها  ليس  االستيطانية  العملية  أن  ينفي  ال  ذلك  أن  إال  نابلس،  محافظة  أرا�ىي 

محددات تحكمها، وأهم ا�حددات ال�ي ارتكز عل��ا املشروع االستيطا�ي �� محافظة  

�ان ع�� أساس بناء حزام استيطا�ي شرق املدينة، ��دف فصلها عن األغوار   نابلس،

السيطرة   �سط  لضمان  املنطقة،   �� الفلسطي�ي  الس�ا�ي  التمدد  ومنع  الشمالية، 

 اإلسرائيلية عل��ا. 

 حسب تقسيمات اتفاقية أوسلو  نابلس: محافظة )2( رقم خر�طة

هدفت إ�� السيطرة ع�� مواقع أثر�ة �� محافظة نابلس،  كما أن العملية االستيطانية  

سيلون،  خر�ة   �� اآلثار  ع��  سيطرة  من  نابلس  مدينة  جنوب  حدث  كما  خاصة، 

االحتالل،   اعتمدها  ال�ي  األخرى  ا�حددات  ومن  شيلو.  مستوطنة  ألرا�ىي  وضمها 

ا�  �� واملرتفعة  ا�جبلية  املناطق  ع��  شيلو حافظة،  السيطرة  مستوطنات  مثل 
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ا�جبلية   املناطق  �عض  ع��  سيطر  االحتالل  أن  كما  ا�حافظة.  جنوب   �� و�تسهار 

   .جرز�م وعيبال��دف إقامة قواعد عسكر�ة، كتلك املوجودة ع�� �ل من جب��  

 أوالً: تطور االستيطان الصهيوني في محافظة نابلس  

مبكرً  االحتالل  م تنبھ   �� االستيطان  ألهمية  احتالل  ا  فبعد  ومحيطها،  نابلس  دينة 

عام   الغر�ية  خطة 1967الضفة  د�� 
ُ
ت استيطانية  خطة  االحتالل  سلطات  أقرت   ،

ألون، وتنص ع�� بناء حزام�ن استيطاني�ن متواز��ن من أجل السيطرة ع�� منطقة  

عن   عبارة  هو  الثا�ي  ا�حزام  بينما  األردن،  ��ر  بمحاذاة  األول  ا�حزام  �س��  األغوار. 

وذلك    سلسلة نابلس،  �جبال  الشرقية  السفوح  ع��  تقام  ال�ي  املستوطنات  من 

املناطق  هذه   �� الفلسطيني�ن  الس�ان  عدد  وتقليص  األغوار،  منطقة  عن  لفصلها 

). 2019(باسيا، 

ديانوز�ر الدفاع الصهيو�ي موشيھ  كما عمل االحتالل وفق خطة أخرى �� خطة  

عام   ع��ا  أعلن  ��  1967ال�ي  حوارة  منطقة  �انت  وقد  ا�جبال،  قمم  استيطان  ع�� 

ثم ظهرت خطة  ا�خطة.  بناًء ع�� هذه  ف��ا  االستيطان  تم  ال�ي  املنطقة   �� نابلس، 

عامي   ب�ن  ونفذت  أقرت  ال�ي  بناء 1981-1978درو�لس،  فكرة  ع��  تؤكد  وال�ي   ،

 ). 2000دها عن أي حل مستقب�� (غل�ي،  األحزمة االستيطانية �حماية األغوار، و��عا
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ورغم بدء ا�حركة االستيطانية �� ��اية الستينيات 

ومستوطنات زراعية    ،ع�� ش�ل معسكرات ل�جيش

عام  ل�حكم  اللي�ود  حزب  وصول  أن  إال  صغ��ة، 

، ش�ل انطالقة قو�ة وحقيقية لالستيطان،  1977

خاصة �عد االع��اف بالعديد من املستوطنات ال�ي 

�انت ح�ومة حزب العمل ال �ع��ف ��ا، وهو األمر  

الذي تج�� �� السنوات العشرة األخ��ة منذ �سلم 

االحتالل، فازدياد النشاط   نتنياهو لرئاسة ح�ومة

الغر�ية،  الضفة   �� كب��  �ش�ل  االستيطا�ي 

أول   بناء  و�قرار  االستيطانية،  البؤر  وشرعنة 

مستوطنة جديدة منذ توقيع اتفاق أوسلو، إضافة  

يجعل  ا�جديدة،  املستوطنات  من  العديد  بناء  إ�� 

ملف االستيطان أك�� امللفات ال�ي يرتكز عل��ا حزب  

دعاية انتخابية. و�� محافظة نابلس،   اللي�ود �� �ل

ف��ة   �� أ�شئت  املستوطنات  أغلب  أن  ُيالحظ 

خطة  اتبعت  ا�ح�ومة  هذه  وأن  اللي�ود،  ح�ومة 

جديدة ع�� البناء االستيطا�ي �� املناطق السكنية  

ب��   ع��  السيطرة  ع��  عملت  فقد  الفلسطينية، 

قلب    �� بالطة  مخيم  قرب  يوسف  وق��  �عقوب 

ضافة إ�� إقامة املستوطنات قرب مف��قات الطرق؛ للسيطرة عل��ا، مدينة نابلس، إ

 ). 2000كما هو ا�حال عند بناء مستوطنة شا�� شمرون مثال (غل�ي،  

، شهدت ا�حركة االستيطانية �� نابلس حالة من  1988-1985ولكن �� الف��ة ما ب�ن  

ال املستوطنات  تثبيت  ع��  الف��ة  هذه   �� العمل  تركز  فقد  قائمة، االنكماش، 

من   عام�ن  أول   �� �امل  استيطا�ي  جمود  حالة  إ��  أدى  ا�حال  هذا  وتطو�رها. 

): خطة ألون  3( رقم خر�طة

 االستيطانية 

 ) 2019املصدر: باسيا (
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، فقد اكتفت ح�ومة االحتالل ال�ي �ش�لت برئاسة  1990االنتفاضة، أي ح�ى عام  

(غل�ي،   القائم  الوضع  ع��  با�حافظة  آنذاك،  شام��  التفك��،  2000إ�حاق  ؛ 

2004 .( 

�� محافظة نابلس عند احتالل �امل فلسط�ن  لم يباشر االحتالل ببناء املستوطنات 

ركز ع�� التمكن من القدس ووسط   ، فقد1967والسيطرة ع�� الضفة الغر�ية عام 

الضفة أوال، ثم انتقل ليضع أقدامھ االستيطانية �� جنوب الضفة. أما االستيطان  

(نابلس، جن�ن، طولكرم، قلقيلية، طو�اس)، فقد   الغر�ية  ا�حقيقي شمال الضفة 

، مع تنفيذ حزب اللي�ود بقيادة بيجن وشام��، خطة استيطانية 1981�� عام    بدأ

بناء   ع��  العمل  شملت  عامي    43واسعة،  ب�ن  الغر�ية  الضفة   ��   1981مستوطنة 

تحديًد   ).2004(التفك��،   1986و نابلس  محافظة   �� ا�حركة ولكن  تتأخر  لم  ا، 

ل الضفة الغر�ية بأر�عة ، أي �عد اكتمال احتال1971االستيطانية، فقد شهد عام  

أعوام، إقامة أول مستوطنة، و�� مستوطنة "حمرة"، ال�ي تصنف ع�� أ��ا مستوطنة  

 .(Washington Institution, 2021)زراعية  

مستوطنة، وقد أخليت    14  يبلغ عدد املستوطنات املقامة ع�� أرا�ىي محافظة نابلس

برقة عام  مستوطنة “ قر�ة  أرا�ىي  و�قيت  2005حومش" ع��  مستوطنة ع��    13، 

يضم   الذي  "شمرون"،  اإلقلي�ي  للمجلس  جميعها  تتبع  ا�حافظة،  �ل  أرا�ىي 

الغر�ية،   الضفة  شمال  عددها  و مستوطنات  املركزي    مستوطنة  35البالغ  (ا�جهاز 

نابلس، ). أما عدد املستوطن�ن �� مستوطنات محافظة  2018لإلحصاء الفلسطي�ي،  

وتحتل محافظة    .(Washington Institution, 2021)  مستوطن  ألف  21فيبلغ نحو  

حيث من  السا�عة  املرتبة  ا�حتلة،  الضفة  محافظات  إ��  �سبة  عدد    نابلس، 

ا�جدول التا�� يظهر عدد املستوطنات الصهيونية    ع�� أراض��ا.املقامة  ملستوطنات  ا

 ية.  املقامة �� ا�حافظة تبًعا للف��ة الزمن
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 )2020الفلسطي�ي (املصدر: ا�جهاز املركزي لإلحصاء 

ائيلية 1( رقم ش�ل  للف��ة الزمنية  اتبعً نابلس �� محافظة  املقامة): عدد املستوطنات اإلسر

 )2020املصدر: ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي (

فقد   نابلس،  محافظة   �� املستوطن�ن  أعداد  ازدياد  معوحول  الذي    ترافق  االزدياد 

إ��    1983حصل ع�� مدار السنوات �� بناء املستوطنات، حيث شهدت األعوام من  

مستوطنات  1986  �� لإلقامة  قدموا  الذين  املستوطن�ن  عدد   �� ز�ادة  أك��   ،

ألف  19، إ�� أك�� من  1982عام    7,592حيث قفز عدد املستوطن�ن من    ا�حافظة،

مستوطن تم استقدامهم �� هذه الف��ة،   11,500، مما �ع�ي أن أك�� من  1986عام  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة نابلسالفصل الرا�ع: 
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وهو يمثل أك�� من نصف مجمل عدد املستوطن�ن ا�حا��، كما هو مب�ن �� ا�جدول  

 أدناه.

 (سنوات مختارة)  نابلس د املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� محافظةاعد أ ): 3جدول رقم (

 عدد املستوطن�ن   السنة 

1974 339 

1978 5,672 

1982 7,592 

1986 19,113 

2018 20,124 

2021 21,002 

 Institution (2021) Washingtonو )2020(ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي  املصدر:

 

 
 للف��ة الزمنية  محافظة نابلس تبًعا): تزايد عدد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� 2(رقم ش�ل 

 Institution (2021) Washingtonو )2020(ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي  املصدر:

 

وت��ة ز�ادة عدد املستوطن�ن �� محافظة نابلس �عد عام  ، أن  األش�ال السابقةتب�ن  

وح�ى اليوم، لم �شهد أي قفزة نوعية، ولعل ما يفسر ذلك، هو أن االحتالل    1986

 ، كما سيتب�ن الحًقا.  1990بدأ يركز ع�� بناء البؤر االستيطانية، وتحديًدا �عد عام 

0
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20000

30000

1974 1978 1982 1986 2018 2021
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 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثانياً: أشكال االستيطان الصهيوني في محافظة نابلس 

 ستوطناتالم .1

 ,Washington Institution)تم االعتماد ع�� ا�خر�طة التفاعلية ملؤسسة واشنطن  

2021)،   ) الفلسطي�ي  املركزي لإلحصاء  املستوطنات، 2020وا�جهاز  )، ملعرفة عدد 

وموقعها، وسنة تأسيسها. كما تم االعتماد ع�� بيانات ا�خر�طة التفاعلية ملؤسسة 

املستوطنات ،  (OCHA, 2021)أو�شا   عل��ا  املقامة  الفلسطينية  األرا�ىي  ملعرفة 

أما    ،اإلسرائيلية ف��ا.  للمستوطن�ن  األيديولو��  والتوجھ  املستوطنات،  ومساحة 

ملؤسسة  التفاعلية  ا�خر�طة  ع��  االعتماد  تم  فقد  املستوطن�ن،  عدد  بخصوص 

ا مقارنة باملصا
ً
إ��ا تحتوي ع�� املعلومات األك�� تحديث در األخرى.  واشنطن، حيث 

الك�� العدد  ا�حافظة    بلغ   �� سنة  21,002للمستوطن�ن  وتبلغ2020مستوطن   ،

   دونًما. 24,419املساحة التقدير�ة ال�ي بنيت عل��ا املستوطنات 

 �� محافظة نابلس  اإلسرائيلية ): املستوطنات4جدول رقم (

 الرقم
اسم 

 املستوطنة

األرض  

الفلسطينية  

 املبنية عل��ا

املوقع  

ا�جغرا�� 

بالنسبة 

 لنابلس 

سنة 

 التأسيس

املساحة 

التقدير�ة/  

 دونم

 عدد

 املستوطن�ن

التوجھ 

 األيديولو�� 

 حمرة  1
فروش بيت  

 دجن

شرق 

 نابلس 
 علمانيون  205 900 1971

 مخوراه  2
بيت دجن و�يت  

 فور�ك وعقر�ا

شرق 

 نابلس 
 علمانيون  208 1,027 1973

3 
شا�� 

 شمرون 

سبسطية  

والناقورة ودير 

 شرف

شمال  

غرب 

 نابلس 

 متدينون  1,093 2,000 1977



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة نابلسالفصل الرا�ع: 
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 )1( شيلو 4

الصراراة  

والدفوف وع�ن 

مرة ورأس مويس 

 ومنطقة املراح

جنوب  

 نابلس 
 متدينون  4,728 1,430 1978

 روجيب ألون مور�ھ  5
شرق 

 نابلس 
 متدينون  1,917 1,214 1979

 يتسهار  6

بور�ن ومادما 

وعور�ف وحوارة  

وعينابوس  

 وعص��ة القبلية 

جنوب  

 نابلس 
 متدينون  1,868 1,250 1983

 براخا  7

بور�ن وكفر  

  قليل ومادما

وعور�ف  

وعينابوس  

وحوارة وعص��ة  

 القبلية 

جنوب  

 نابلس 
1983 630 2,883 

 متدينون 

 ميجداليم 8
مجدل ب�ي  

 وقصرهفاضل 

جنوب  

شرق 

 نابلس 

 علمانيون  514 1,600 1983

9 
معاليھ  

 لينوفا 
 سنجل 

شمال رام 

 هللا
 متدينون  762 1,300 1983

 عورتا وروجيب ايتمار 10

جنوب  

شرق 

 نابلس 

 متدينون  1,300 7,000 1984

 عي�� 11
الساو�ة والل�ن  

 الشر�� وقر�وت 

جنوب  

 نابلس 
 متدينون  4,377 3,318 1984

 يتما والساو�ة  رحليم 12
جنوب  

 نابلس 
 متدينون  915 250 1991

 جالوت  عميحاي 13
جنوب  

 نابلس 
2017 2,500 232 - 

 21,002 24,419 ا�جموع

ومن ا�جدير ذكره أن مستوطن�ي شيلو ومعاليھ لينوفا، تقعان ع�� حدود محافظ�ي نابلس ورام هللا، وقد تم   )1(

 مستوطن.  5,500تكرار ذكرهما �� قائمة املستوطنات �� كال ا�حافظت�ن، ويستوطن �� �لتا املستوطنت�ن حوا��  



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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البؤر االستيطانية   .2

من الالفت جًدا �� محافظة نابلس، أن عدد البؤر االستيطانية أك�� من ضعفي عدد  

بؤرة استيطانية ما  30 أقام االحتالل ع�� أرا�ىي محافظة نابلساملستوطنات، حيث  

عامي   ح�ومة 2013و   1996ب�ن  قبل  من  ��ا  مع��ف  غ��  البؤر  هذه  أن  ورغم   ،

االحتال جيش  �حماية  تخضع  أ��ا  إال  عن  االحتالل،  تبعد  البؤر  هذه  وأغلب  ل، 

و�دلل وجود هذا  .  �اتكيلوم�  6-2املستوطنات األم التا�عة لها، مسافة ت��اوح ما ب�ن  

ا�حافظة،   أرا�ىي  ع��  االستيطانية  البؤر  من  الكب��  االحتالل  العدد  تخطيط  ع�� 

كبؤر   بدأت  املستوطنات  من  العديد  إن  حيث  ممكنة،  مساحة  أك��  ع��  للسيطرة 

استيطانية. ومما يفسر دافع ذلك، هو النظرة األيديولوجية الدينية الصهيونية تجاه 

ا�حافظة، ع�� أ��ا �انت �� التار�خ ال��ودي مركز مملكة السامرة �� شمال فلسط�ن،  

 لكة ��ودا �� جنوب فلسط�ن.  �� ح�ن �انت مم 

 ;OCHA, 2021)  ا�جدول التا�� يب�ن البؤر االستيطانية املقامة ع�� أرا�ىي ا�حافظة

Washington Institution, 2021) من خالل تتبع توار�خ إ�شاء البؤر االستيطانية، ، و

ت توقيع اتفاق أوسلو عام    معظم البؤر بنيت �� أن  يت�ح  
َ
ل

َ
نوأ  ،1994الف��ة ال�ي ت

عام    �� بنيت  االستيطانية  البؤر  عام  1999و    1998نصف  شهد  وقد  بناء    1998، 

بؤر استيطانية،   9العدد األك�� من البؤر االستيطانية �� ا�حافظة، حيث تم إ�شاء  

�سريع عمليھ السيطرة ع�� األرض �� الضفة الغر�ية، مما �ع�ي    وقد ساهم ذلك ��

أوسلو   اتفاق  ��  أن  سلبًيا  دوًرا  االستيطانيةفاقم  تلعب  األرض العملية  و��ب   ،

 ع أوصالها. يقطت الفلسطينية، و 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة نابلسالفصل الرا�ع: 
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 البؤر االستيطانية �� محافظة نابلس  ): 5جدول رقم (

 الرقم
اسم البؤرة  

 االستيطانية 

األرض الفلسطينية  

 املقامة عل��ا البؤرة 

املستوطنة األم  

 التا�عة لها 

سنة  

 اإل�شاء

املساحة 

التقدير�ة 

 (دونم) 

 140 1991 شيلو خر�ة صّرة  شفوت راحيل  1

 115 1996 ايتمار  بيت فور�ك  هن�ودة  2

 90 1997 شيلو خر�ة صرة  أحيا 3

 160 1998 شيلو املغ��  )2( عادي عاد 4

 60 1998 عي��  تلقيت، قر�وت نوف هار�م  5

 60 1998 عي��  قر�وت  هيو�ال  6

 100 1998 عي��  قر�وت  )3( جبعاة هارال 7

 110 1998 ايتمار  بيت فور�ك  (تل) 851 جبعاة 8

 50 1998 ايتمار  يانون  (تل) 836 جبعاة 9

 140 1998 ايتمار  يانون  جبعوت عولم  10

 60 1998 يتسهار  حوارة  لهابات يتسهار 11

 30 1998 براخا بور�ن براخا أ  –غرب براخا  12

 50 1999 عي��  تلفيت بل�� مايم 13

 150 1999 ايتمار  الرجمان  (تل) 777جبعاة  14

 120 1999 ايتمار  بيت فور�ك  (تل) 782جبعاة  15

 - 1999 يتسهار  - شلفيت الغر�ية 16

17 
 �عقوب �ج��ة 

 براخا) جنوب(
 120 1999 براخا بور�ن

 30 1999 ألون مور�ھ  دير ا�حطب  مزرعة س�ا��  18

 70 2000 شيلو خر�ة صرة  إ�ش �ودش  19

 - 2000 يتسهار  عص��ة القبلية  شمال يتسهار  20

 20 2000 يتسهار  خلة العاطوط  مزرعة شكيد  21

ع�� حدود محافظ�ي نابلس ورام هللا، لكن قر�ة املغ�� �عت�� ضمن أرا�ىي محافظة رام تقع بؤرة عادي عاد ع��    )2(

 هللا والب��ة
البؤرة مقامة ع�� أراٍض  )3( املقامة ع�� أرا�ىي محافظة نابلس، لكن  تتبع ملستوطنة عي��  البؤرة االستيطانية 

 .مصنفة ضمن محافظة رام هللا والب��ة
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22 
 –(تل)  725جبعاة 

 جنوب يتسهار 
 20 2001 يتسهار  عور�ف 

 10 2001 رحليم يتما جنوب رحليم 23

 110 2002 شيلو خر�ة املراجم، دوما هبايت هأدوم 24

 10 2002 عي��  قر�وت  هك��ن  25

 - 2002 عي��  قر�وت  )4(جيفا هاروا 26

 140 2002 ) 5( �وديميم صرة، فرعاتا  حافاة جلعاد (مزرعة)  27

 10 2002 يتسهار  حوارة  متسبيھ يتسهار  28

 30 2003 شيلو دوما كيدا 29

 ألون مور�ھ  نحالت يوسف  30
2011 -

2012 
- 

  Washington Institution (2021)و OCHA )(2021املصدر: 

الطرق االلتفافية   .3

االلتفافية  �عمل   تقطيعالطرق  ع��  نابلس  محافظة  حركة    ��  لتسهيل  أوصالها 

األهمية   مع  خاصة  األرض،  ع��  االحتالل  جيش  سيطرة  و�سهيل  املستوطن�ن، 

ل األغوار لمحافظةاالس��اتيجية  منطقة  ع��  مطلة  عالية  جبلية  منطقة  �و��ا   ،

 الشمالية.

حسب تحليل الباحث �خرائط   وفيما ي�� أبرز الطرق االلتفافية �� محافظة نابلس

 : ب)2019وو�الة وفا (    (OCHA, 2021; Google, 2021) �شاأو جوجل و 

وهو طر�ق استيطا�ي أسا�ىي ير�ط شمال الضفة ):  60الطر�ق االلتفا�� رقم ( •

بجنو��ا، و�قطع هذا الطر�ق محافظة نابلس من غر��ا، و�مر بجانب قرى برقة 

 
ً

وصوال وتل،   وصرة 
ً

ومستكمال نابلس،  جنوب  حوارة  إ��  هللا،    رام  إ��  طر�قھ   

البؤرة مقامة ع�� أراٍض الب )4( املقامة ع�� أرا�ىي محافظة نابلس، لكن  تتبع ملستوطنة عي��  ؤرة االستيطانية 

 مصنفة ضمن محافظة رام هللا والب��ة. 
هذه البؤرة االستيطانية تقع ضمن حدود محافظة نابلس، لك��ا تتبع ملستوطنة قدوميم املقامة ع�� أرا�ىي  )5(

 محافظة قلقيلية.
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)، 55و�تقاطع مع هذا الطر�ق عدة طرق التفافية، م��ا الشارع االستيطا�ي رقم (

 .الذي يتفرع عند مف��ق قر�ة جيت غرب املدينة

: يقع جنوب مدينة نابلس، و�وصل ب�ن مستوطن�ي كفار التفا�� كفار تفوح  طر�ق  •

مرورً  وعي��،  إيتمارا  تفوح  أرا بمستوطنة  من  و�أخذ  وقر�ة ،  الساو�ة  قر�ة  �ىي 

(وفا،   الغر�ي  نحو  ب2019الل�ن  االلتفا��  الطر�ق  هذا  طول  و�بلغ  خمس). 

 . كيلوم��ات

ا، و�ر�ط املنطقة كيلوم��ً   24: وهو طر�ق يبلغ طولھ نحو  طر�ق نابلس االلتفا�� •

الشرقية لنابلس ببعضها البعض، وهو طر�ق قر�ب من مستوطن�ي إيتمار قرب 

م وألون  فور�ك،  جنوب بيت  يصل  الطر�ق  أن  كما  ا�حطب،  دير  شمال  ور�ھ 

 .ا�حافظة ليخدم مستوطن�ي حمرة و�راخا

: وهو أحد الطرق ال�ي تتقاطع مع  جبل عيبال االلتفا��  –طر�ق شا�� شمرون     •

، وقد أقيم ع�� أرا�ىي قرى بيت ايبا  اتكيلوم��   8)، و�بلغ طولھ  60الطر�ق رقم ( 

نابل غرب  شمال  والناقورة  شرف  شمرون  ودير  شا��  مستوطنة  ب�ن  ل��بط  س، 

. ومعسكر �جيش االحتالل �� جبل عيبال

�� ا�حافظة، فمثال   الطرق حول املستوطنات  العديد من  كما شرع االحتالل �شق 

�شق طر�ق استيطا�ي مباشر ملستوطنة ألون مور�ھ، ع�� حساب   2016شرع عام  

). كما أن هناك  2016،  كيلوم�� (معهد أر�ج   2أرا�ىي قر�ة دير ا�حطب، يصل طولھ  

إ��   الوصول  ��دف  االحتالل  أقامها  ال�ي  الصغ��ة،  االستيطانية  الطرق  من  العديد 

نابلس،  �� محيط مدينة  ا�جبال  الغالب ع�� رؤوس   �� املقامة  البؤر االستيطانية، 

ا ما ت�ون أع�� من القرى الفلسطينية، األمر  وضمن أرا�ىي ا�حافظة، إذ إ��ا غالبً 

 لسيطرة ع�� هذه القرى.  الذي �سهل ا

تقسم شبكة الطرق هذه أرا�ىي محافظة نابلس إ�� قطع فسيفسائية، خاصة أ��ا  

اإلسرائيلية  املستوطنات  وتر�ط  البعض،  �عضها  عن  الفلسطينية  املناطق  تفصل 



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األمنية   للسيطرة  تخضع  الطرق  هذه  أن  إ��  إضافة  ببعضها،  االستيطانية  والبؤر 

تا��، و��� جانب �و��ا �عطي السيطرة األمنية لالحتالل ع��  اإلسرائيلية ال�املة، و�ال

السيطرة   من  كذلك  االحتالل  تمكن  فإ��ا  من  الفعلية  األرض،  أوسع  مساحة  ع�� 

        األرض الفلسطينية.

الحواجز العسكرية  .4

با�حواجز   ع االحتالل أوصالها 
ّ
يقط ال�ي  الغر�ية،  بقية محافظات الضفة  ع�� غرار 

حواجز عسكر�ة دائمة،   10العسكر�ة، أقام االحتالل ع�� أرا�ىي محافظة نابلس  

واآلخر ا�ح�ن  ب�ن  االحتالل  يقيمها  ال�ي  الطيارة  ا�حواجز  عن  الوضع   ،عدا  حسب 

حسب  ال�ي أقامها االحتالل �� محافظة نابلس    الدائمة  األم�ي �� ا�حافظة.  وا�حواجز

 ��:  )2018بيتسيلم ( 

الطور  .1 وهو  حاجز  مناطق  :  و�فصل  ا�حافظة،  حدود  داخل  أي  داخ��،  حاجز 

سكنية فلسطينية عن �عضها، كما يفصل مدينة نابلس عن جبل جرز�م. �ان  

الفلسطينية ا�حاجز مخصصً  العائالت  السامر�ة، و�عض  الطائفة  أبناء  ا ملرور 

الناس  لبقية  ُ�سمح  أن  قبل  محددة،  ساعات  خالل  جرز�م،  جبل  تقطن  ال�ي 

ا دائما لقوات االحتالل  . وقد �ان ا�حاجز �شهد تواجًد 2012منذ عام    باملرور ع��ه

كما  االحتالل،  حاجة  حسب  ي�ون  عليھ  العسكري  فا�حضور  اليوم  أما  عليھ، 

 .إسمنتية ا للمراقبة، ومكعبات يضم ا�حاجز بوابة حديدية، و�رًج 

فور�ك .2 بيت  للمدينة، حاجز  الشر��  املدخل  ع��  مقام  عسكري  حاجز  وهو   :

عسكر�ً برًج و�ضم   �ش�لا  االحتالل  قوات  عليھ  تتواجد  كما  حديدية.  و�وابة  ا 

 دائم، وهو مصنف ع�� أنھ حاجز داخ��. 

: �سميھ االحتالل حاجز تبواح، وهو حاجز داخ�� يقع جنوب مدينة  حاجز زع��ة .3

نابلس، و�فصل شمال الضفة الغر�ية عن جنو��ا. يتواجد االحتالل عليھ �ش�ل 
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التفتيش فيھ تتم �ش�ل عشوائي وغ�� منتظم.  و�ضم ا�حاجز  دائم، إال أن عملية  

 ، ومنطقة وعرة قبل الوصول إليھ.إسمنتيةا للمراقبة، ومكعبات برًج 

حوارة .4 مسارات  حاجز  و�ضم  نابلس،  ملدينة  ا�جنو�ي  املدخل  ع��  مقام  وهو   :

ا للمراقبة. وهو حاجز �عززه االحتالل من ف��ة ألخرى حسب  لعبور السيارات و�رًج 

 لوضع األم�ي. ا

شرف   .5 دير  ا�جديد:  –حاجز  ايبا  شرف    بيت  دير  قر�ة  قرب  مقام  حاجز  وهو 

وتحديًد  نابلس،  مدينة  غرب  (شمال  رقم  الشارع  ع��  برًج 557ا  يضم  وهو  ا )، 

، وتتواجد عليھ قوات االحتالل �ش�ل غ�� منتظم، إسمنتيةللمراقبة، ومكعبات 

 ا. ا داخليً كما أنھ �عت�� حاجزً 

اسمھ كذلك حاجز "شا�� شمرون"، وهو حاجز داخ�� مقام   سبسطية:حاجز    .6

، إسمنتيةا، ومكعبات  ا عسكر�ً )، و�ضم بوابة حديدية، و�رًج 60ع�� الشارع رقم (

 كما أن التعز�زات العسكر�ة عليھ تتم بصورة غ�� منتظمة. 

وهو حاجز داخ�� مقام ع�� مدخل قر�ة عورتا جنوب شرق مدينة   حاجز عورتا:  .7

، و�وابة حديدية. �ان االحتالل إسمنتيةا، ومكعبات  ا عسكر�ً ، و�ضم برًج نابلس

عام   ومنذ  أنھ  إال  متباعدة،  ف��ات  ع��  البوابة  �ليً   2015يفتح  البوابة  ا، أغلق 

القر�ة،   من  ل�خروج  طو�لة  طرق  سلوك  القر�ة  س�ان  يضطر  لذلك  ونتيجة 

 والعودة إل��ا. 

)،  505وهو حاجز داخ�� يقع قرب الشارع رقم (   جيتيت:   –   معاليھ أفرايمحاجز   .8

السيارات   يمنع  �غلقھ االحتالل  إ�� منطقة األغوار، وعندما  بالداخل�ن  و�تحكم 

 الفلسطينية من املرور ع��ه، وال �سمح باملرور وق��ا إال لس�ان األغوار.

) عند مف��ق قر�ة 60رقم (  شارع  : وهو حاجز داخ�� ع�� جيت  – حاجز يتسهار   .9

جن منتظمة، جيت  غ��  بصورة  عليھ  قواتھ  االحتالل  ويعزز  نابلس،  مدينة  وب 

 حسب ا�حاجة األمنية لھ.  
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) إ�� الشمال 60وهو حاجز داخ�� مقام ع�� الشارع رقم (  حوارة:   –حاجز يتسهار   .10

 من بلدة حوارة، و�تواجد عليھ جنود االحتالل بصورة شبھ دائمة.

م أرا�ىي  ع��  املقامة  ا�حواجز  أن  املالحظ  حواجز  من  جميعها  نابلس،  حافظة 

داخلية، هدفها تقطيع أوصال املناطق �� ا�حافظة، خاصة فصل املدينة عن قراها، 

وفصل القرى عن �عضها البعض. إضافة إ�� تركز ا�حواجز ع�� ا�جوانب الشرقية  

الضفة   وسط  وعن  الشرق،   �� األغوار  منطقة  عن  لفصلها  املدينة؛  من  وا�جنو�ية 

   الغر�ية وجنو��ا.

 المعسكرات والقواعد العسكرية  .5

و  ينفذها  املعسكرات  ال�ي  االستيطانية  العملية  من  جزء   �� العسكر�ة  القواعد 

  �� األمنية  سيطرتھ  ع��  ليحافظ  و�قيمها  الفلسطينية،  ا�حافظات   �� االحتالل 

من   مقر�ة  ع��  املعسكرات  االحتالل  أقام  نابلس،  محافظة  و��  ا�حافظة.  أرا�ىي 

االس  تطو�ًق التجمعات  تضمن  أ��ا  كما  االلتفافية،  والطرق   تيطانية 
ً

�امال ملدينة  ا   

 نابلس من الشمال والشرق وا�جنوب.  

إذ   نابلس،  �� محافظة  القواعد العسكر�ة  ا نھ �ان سابًق إمعسكر حوارة هو أقدم 

،1967معسكر �جيش االحتالل منذ عام    تحول إ��ا ل�جيش األرد�ي، إال أنھ  معسكرً 

ا العتقالا لإلدارة املدنية، ومركزً أي مع احتالل الضفة الغر�ية، و�ضم اليوم مركزً 

االحتالل   لقوات  انطالق  نقطة  بمثابة  أنھ  أي  عسكر�ة،  وتجمعات  الفلسطيني�ن، 

). و�قع املعسكر ب�ن قر��ي حوارة وعورتا جنوب ج 2019جنوب محافظة نابلس (وفا،  

 نابلس.مدينة 

وهناك قاعدة عسكر�ة أخرى �س�ى قاعدة "رادار"، أقامها االحتالل شمال حدود   

. ويعد  (OCHA, 2021)  ا ب�ن مدينة نابلس وعص��ة الشماليةمدينة نابلس، وتحديًد 

،1970  �� عامنھ أ��ىئ  إاملعسكر ثا�ي أقدم قاعدة عسكر�ة �� محافظة نابلس، إذ  
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وأبراج   عسكر�ة  آليات  دعم  و�ضم  املعسكر،  أهداف  أبرز  ولعل  اتصاالت. 

(وفا،   وحماي��ا  نابلس  أما  ).  ج 2019املستوطنات  محافظة   �� الثالث  هو فاملعسكر 

معسكر جبل جرز�م، واملقام ع�� قمة ا�جبل، وقرب ال�� السامري جنوب املدينة، 

 ).  ج2019ا آلليات االحتالل وجنوده (وفا، و�ضم املعسكر تجمعً 

االحتال أقام  وهو  كما  نابلس،  ملدينة  الشما��  ا�جبل  فوق  أخرى  عسكر�ة  قاعدة  ل 

�شئت  
ُ
أ "موشيھ زرع�ن"، و�� قاعدة  أو  بقاعدة جبل عيبال،  عرف 

ُ
و� جبل عيبال، 

ا، واألغوار ا لآلليات، و�شرف ع�� مدينة نابلس غر�ً ، وتضم تجمعً 1970كذلك عام  

 
ً
 ).  ج2019ا (وفا، شرق

االستيطانية الصهيونية في محافظة  : أبرز النشاطات  ثالثاً
 نابلس 

عام    بتنفيذها  2002��  بدأت  ال�ي  األحادية،  العزل  خطة  من  جزًءا  نابلس  �انت   ،

، ع��  1948ح�ومة االحتالل، لفصل املناطق الفلسطينية عن املناطق ا�حتلة عام  

بلس، محور آرئيل، أو عابر السامرة، والذي يبدأ من أرا�ىي بلدة زع��ة �� محافظة نا

 
ً
بذلك املستوطنات الواقعة جنوب وغرب نابلس،   األغوار، و�ضما نحو  ليمتد شرق

،  2010و   2009و�� عامي    ليفصلها عن منطقة األغوار، وعن وسط الضفة الغر�ية. 

بناء   نابلس  محافظة   �� املستوطنات  مجمل    160شهدت   �� استيطانية،  وحدة 

   ).2012املستوطنات القائمة (الز�تونة،  

، استمرت النشاطات االستيطانية فوق أرا�ىي محافظة نابلس، فقد  2014 و�� عام 

ا لصا�ح مستوطنة شا�� شمرون ع�� حساب أرا�ىي قر��ي دونًم   16صادر االحتالل  

والناقورةدير   أر�ج،    شرف  نحو  أ 2014(معهد  صادر  االحتالل  جيش  أن  كما   .(4  

أر  أرا�ىي قر��ي بور�ن وتل ألغراض عسكر�ة (معهد  ). كما  ب2014�ج،  دونمات من 

  �� جديدة  استيطانية  وحدات  بناء  عن  االحتالل،  ح�ومة   �� اإلس�ان  وزارة  أعلنت 
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لبناء   عطاء  طرح  خالل  من  وذلك  براخا،  استيطانية   48مستوطنة  سكنية  وحدة 

جديدة، ع�� حساب أرا�ىي قر��ي بور�ن وكفر قليل جنوب مدينة نابلس (معهد أر�ج، 

عام  ج 2014 و��  ا2015).  قررت  مصادرة  ،  لالحتالل  املدنية  من  500إلدارة  دونم 

زراعية، و�عت�� منطقة أثر�ة قرب خر�ة   يأرا�ىي منطقة السهالت، ال�ي تضم أرا�ى

سيلون، القر�بة من قر�ة قر�وت جنوب نابلس، واستغالل جزء من األرا�ىي املصادرة  

 ). 2015لتوسعة مستوطنة شيلو (معهد أر�ج، 

وحدة استيطانية جديدة �� مستوطنة   54حتالل بناء  ، أقر اال 2016ا، و�� عام  مجددً 

مصادرة   تم  كما  نابلس،  مدينة  جنوب  قر�وت   1200براخا  قرى  أرا�ىي  من  دونم 

والساو�ة والل�ن الشر�� جنوب املدينة، لر�ط عدة مستوطنات ببعضها البعض، و��  

إضافة إ��  مستوطنات شيلو وعي�� ومعاليھ ليفونھ وشيفوت راحيل جنوب نابلس،

ا�جنوب  إ��  ا�جنوب  من  جيت  ومفرق  حوارة  مفرق  ب�ن  الدونمات  مئات  مصادرة 

(دائرة   الطر�ق  طول  ع��  للمراقبة  عسكر�ة  أبراج  ستة  إلقامة  للمدينة،  الغر�ي 

 ). 2016العالقات العر�ية، 

، وتصاعدت وت��تھ، إذ أعلن االحتالل عن  2017تواصل النشاط االستيطا�ي �� عام  

طانية "هيوفال"، التا�عة ملستوطنة عي��، واملقامة ع�� أرا�ىي  توسيع البؤرة االستي

ف��ا   جديدة  استيطانية  وحدات  أر�ع  إقامة  وتم  نابلس،  مدينة  جنوب  قر�وت  قر�ة 

 2017(معهد أر�ج،  
ً
ا لبناء مستوطنة جديدة ع�� أرا�ىي قر�ة جالود ). كما أن مخطط

رتھ ح�ومة االحتالل �� ، وأق2016جنوب مدينة نابلس، �ان قد أعلن عنھ ��اية عام 

إيجاد 2017عام   ال�ي ستعمل ع��  املستوطنة،  هذه  اسم "عميحاي" ع��  ، وأطلق 

اتصال جغرا�� ب�ن مستوطن�ي "شفوت راحيل" و "عادي عاد" جنوب مدينة نابلس، 

وقد تم مصادرة مئات الدونمات من األرا�ىي الفلسطينية ألجل هذه املستوطنة، ال�ي 

؛ األيام، 2017(الغد،    1992ا منذ عام  االحتالل بناءها رسميً   �عد أول مستوطنة يقرر 

. 2018ا، بدأ االحتالل ببناء هذه املستوطنة �� شهر شباط/ ف��اير  وفعليً  ).2016
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، أقام املستوطنون بؤرة استيطانية جديدة ع�� أرا�ىي قر�ة قر�وت 2018و�� عام  

ا ع�� إقامة هذه البؤرة، جنوب مدينة نابلس، وقد تب�ن أن املستوطن�ن الذين عملو 

، وقد أقاموا ع��  2017هم من املستوطن�ن الذين تم إخالؤهم من بؤرة عمونا �� عام  

  ). 2018،  48ا متنقلة وحظائر ألغنامهم (عرب أرا�ىي القر�ة بيوتً 

من    يَ استمر االحتالل �سياسة مصادرة األرا�ىي �� محافظة نابلس، فقد صادر أرا�ى 

و�ور�ن ومادما  تل   �� قرى  بنحو  2020سنة    ثالث  الفعلية  مساح��ا  وقدرت   ،200  

دونٍم   700  قة االحتالل ع�� مصادرة ). إ�� جانب مصاد 2020دونم (أل��ا فلسط�ن،  

نابلس جنوب  قر�وت  قر�ة  أرا�ىي  فكرة  2019سنة    من  تخطى  الذي  األمر  وهو   ،

صنفة (ب) إ�� (ج)، وقد جاء قرار املصادرة، إ�� فكرة تحو�ل تصنيفها من أراٍض م

 ). 2019املصادرة ضمن مخطط استيطا�ي لتوسعة مستوطنة عي�� (القدس العر�ي،  

 الخاتمةرابعاً: 

الفصلعرض   استيطانية   هذا  مشاريع  من  لھ  تتعرض  وما  نابلس،  محافظة  واقع 

عام   الغر�ية  الضفة  احتالل  اكتمال  منذ  ورصد1967توسعية   املشاريع جميع    ، 

ع��  االستي األرض  ع��  وجوده  تكريس  ع��  خاللها،  من  االحتالل،  عمل  ال�ي  طانية 

حيث   وقراها،  املدينة   �� املستوطنات  حاصرتھ  الذي  الفلسطي�ي،  املواطن  حساب 

باتت األرا�ىي ا�حيطة ��ذه التجمعات السكنية الفلسطينية، إما تتبع للمستوطنات 

ارع التفافية �خدمة املستوطن�ن. و�لغ  والبؤر االستيطانية، أو أقام االحتالل عل��ا شو 

  21مستوطنة، تضم نحو    13عدد املستوطنات املقامة ع�� أرا�ىي محافظة نابلس  

القرن   �� مطلع سبعينيات  �� ا�حافظة  بناء املستوطنات  بدأ  ألف مستوطن.  وقد 

 
ً

وصوال عام  املا�ىي،  مستوطنة  آخر  بناء  إ��  تركزت    2017  وقد  املدينة.  جنوب 

ا يفصل األغوار عن  ا استيطانيً �� شرق املدينة وجنو��ا؛ لتش�ل حزاًم   املستوطنات

 
ً
 ا.  مدينة نابلس، و�منع التوسع الس�ا�ي الفلسطي�ي شرق
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ورغم أن جدار الفصل العنصري لم يصل إ�� أرا�ىي محافظة نابلس، إال أن ذلك ال  

�� التوسع ا، بل عمل االحتالل ع �ع�ي أن النشاط االستيطا�ي �� ا�حافظة �ان ضعيًف 

أك�� بناء  طر�ق  عن  ا�حافظة،  أرا�ىي  ال�ي   عدد   ��  االستيطانية،  البؤر  من  ممكن 

بؤرة منتشرة حول املستوطنات، لتسيطر ع�� أك�� مساحة ممكنة    30وصل عددها  

 من األرا�ىي.  

من   نابلس،  محافظة   �� مهم  ح��  االستيطا�ي  املشروع  من  العسكري  ل�جانب  �ان 

حواجز، لضمان حماية املستوطنات والطرق    10ر�ة، وقواعد عسك  4خالل إقامة  

االلتفافية، والتضييق ع�� الفلسطيني�ن، خاصة �� قرى ا�حافظة. كما أن االحتالل  

3جعل من إقامة القواعد العسكر�ة، خطوة استباقية لبناء املستوطنات ع�� إقامة  

 . 1970و  1967قواعد ب�ن عامي 
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 المراجع خامساً: 

). االحتالل يقرر بناء مستوطنة جديدة ع�� أرا�ىي قر�ة جالود ومخطط لتوسيع  2016األيام. ( -

 https://bit.ly/2YfzSDV مستوطنة "بيت إيل" ع�� أرا�ىي دورا القرع. تم االس��داد من:

تم االس��داد من:   قرى جنوب نابلس. 3 أراض ��). مصادرة 2020أل��ا فلسط�ن. ( -

https://bit.ly/39Q0stj   

). االستيطان اإلسرائي�� �� األرا�ىي ا�حتلة. واقع و�ش�اليات. ا�جز�رة. 2004التفك��، خليل. (  -

 https://bit.ly/2SQJCSE تم االس��داد من:

). عدد الس�ان املقدر �� منتصف العام �حافظة 2021( الفلسطي�ي.ا�جهاز املركزي لإلحصاء  -

 . تم االس��داد من:2026-2017نابلس حسب التجمع 

 https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=702    

لإلحصاء   - املركزي  تم 2020(  الفلسطي�ي.ا�جهاز  فلسط�ن.   �� اإلسرائيلية  املستعمرات   .(

 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2395.pdfاالس��داد من: 

- ) الفلسطي�ي.  لإلحصاء  املركزي  واملنشآت، 2019ا�جهاز  واملساكن  للس�ان  العام  التعداد   .(

 ، م�خص النتائج ال��ائية للتعداد، محافظة نابلس. تم االس��داد من:2017

 https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2407.pdf   

لإلحصاء   - املركزي  �� 2018(  الفلسطي�ي.ا�جهاز  والبيئي  واالقتصادي  الديموغرا��  الواقع   .(

 التجمعات املصنفة �لًيا "ج". ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي. تم االس��داد من:

 https://www.pcbs.gov.ps/papers/uploads/2019-64-9-33-51-

LocalitiesDemoNA.pdf  

 .. تم االس��داد من:2011-1993). االستيطان اإلسرائي�� �� الضفة الغر�ية  2012الز�تونة. ( -

https://bit.ly/2Yiui3K   

-   ) منذ  2017الغد.  بالضفة  مستوطنة  أول  بناء  قرر  االحتالل  االس��داد   25).  تم  عاًما.. 

 https://bit.ly/2HeehGm من:

دونم من    700). الكشف عن "أوسع عملية سطو" استيطانية بمصادرة  2019القدس العر�ي. ( -

 https://bit.ly/38QsVxZ اد من:أرا�ىي قر�ة فلسطينية. تم االس��د

https://bit.ly/2YfzSDV
https://bit.ly/39Q0stj
https://bit.ly/2SQJCSE
https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=702
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2395.pdf
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2407.pdf
https://www.pcbs.gov.ps/papers/uploads/2019-64-9-33-51-LocalitiesDemoNA.pdf
https://www.pcbs.gov.ps/papers/uploads/2019-64-9-33-51-LocalitiesDemoNA.pdf
https://bit.ly/2Yiui3K
https://bit.ly/2HeehGm
https://bit.ly/38QsVxZ
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 . تم االس��داد من: 1967). خطة �غيئال ألون، حز�ران 2019باسيا. ( -

http://www.passia.org/maps/view/99   

- ) العسكر�2018بيتسيلم.  ا�حواجز  قائمة  االس��داد  ).  تم  غزة.  وقطاع  الغر�ية  الضفة   �� ة 

 https://bit.ly/2BSskRb  من:

- ) العر�ية.  العالقات  الفلسطينية. 2016دائرة  األرا�ىي   �� اإلسرائيلية  (ا�جرائم)  االن��ا�ات   .(

 منظمة التحر�ر الفلسطينية. تم االس��داد من: 

http://www.aad.plo.ps/ar_new/files/entehakat/2016/6-2016.pdf  

 ). إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب نابلس. تم االس��داد من:2018. (48عرب  -

 https://bit.ly/38JPUL6   

- ) محمد.  نابلس  2000غل�ي،  منطقة   �� ال��ودي  االستيطان  تار�خ  جامعة 1967-1998).   .

  https://bit.ly/2YdaHla النجاح الوطنية. نابلس، فلسط�ن. تم االس��داد من:

- ) أر�ج.  البؤرة  2017معهد  �شهدها  توسعة  أعمال  قر�ة ).  أرا�ىي  ع��  "هيوفال"  االستعمار�ة 

    https://bit.ly/2vOwN1k قر�وت/ نابلس. تم االس��داد من:

). الشروع �شق طر�ق استعماري لصا�ح مستعمرة ألون مور�ھ ع�� حساب 2016معهد أر�ج. ( -

   https://bit.ly/2VOKg87 أرا�ىي قر�ة دير ا�حطب. تم االس��داد من:

دونم لغرض إقامة بؤرة استعمار�ة جديدة �� قر�ة قر�وت/   500). مصادرة 2015معهد أر�ج. ( -

   https://bit.ly/2vMEV2u محافظة نابلس. تم االس��داد من:

طات االحتالل اإلسرائيلية تصدر أمًرا عسكرً�ا بوضع اليد ع�� أرا�ىي أ). سل2014معهد أر�ج. ( -

    https://bit.ly/30cllL9 فلسطينية �� محافظة نابلس. تم االس��داد من:

- ) أر�ج.  تم  2014معهد  نابلس.  محافظة   �� و�ور�ن  تل  قر��ي   �� أرا�ىي  تصادر  إسرائيل  ب). 

    https://bit.ly/2Jy9v7Z داد من:االس�� 

ج). �� استعماري جديد �� البؤرة االستعمار�ة "هار براخا" جنوب مدينة  2014معهد أر�ج. ( -

      https://bit.ly/2vQkotSنابلس. تم االس��داد من:

). نظام وزارة ا�حكم ا�ح�� املت�امل إلدارة املعلومات امل�انية. تم 2021ا�حكم ا�ح��. (وزارة   -

   https://geomolg.ps/L5/index.html?viewer=A3.V1 االس��داد من:

http://www.passia.org/maps/view/99
https://bit.ly/2BSskRb
http://www.aad.plo.ps/ar_new/files/entehakat/2016/6-2016.pdf
https://bit.ly/38JPUL6
https://bit.ly/2YdaHla
https://bit.ly/2vOwN1k
https://bit.ly/2VOKg87
https://bit.ly/2vMEV2u
https://bit.ly/30cllL9
https://bit.ly/2Jy9v7Z
https://bit.ly/2vQkotS
https://geomolg.ps/L5/index.html?viewer=A3.V1
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 ). تم االس��داد من:(نابلس سط�نأ). املدن الفلسطينية �� حدود دولة فل2019وفا. ( -

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3295 

 :ب). الطرق االلتفافية �� األرا�ىي الفلسطينية. تم االس��داد من2019وفا. ( -

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2791   

 ج). معسكرات وقواعد عسكر�ة إسرائيلية �� محافظة نابلس. تم االس��داد من:2019وفا. ( -

 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=20145  

- Google Maps. (2021). Retrieved from: https://www.google.com/maps 

- OCHA interactive Map. (2021). Retrieved from:

https://xmaps.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc48

f1a2781df0c999950f&extent=32.6809,30.6899,37.2951,32.8381  

- Washington Institute. Interactive Map. (2021). Retrieved from:

https://www.washingtoninstitute.org/westbankinteractivemap/  

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3295
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2791
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=20145
https://www.google.com/maps
https://xmaps.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc48f1a2781df0c999950f&extent=32.6809,30.6899,37.2951,32.8381
https://xmaps.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc48f1a2781df0c999950f&extent=32.6809,30.6899,37.2951,32.8381
https://www.washingtoninstitute.org/westbankinteractivemap/
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 خامسالفصل ال

 الصهيوني االستيطانواقع 
 في محافظة سلفيت

حمزة الحاليبة



 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة سلفيتالفصل ا�خامس: 

-182- 

 تمهيد 

اا�حافظات الفلسطينية    أك��  �عت�� محافظة سلفيت من 
ً
املشروع   قبل  من  اس��داف

س��اتي�� واملركزي ع��  اال   نظًرا ملوقعهاوذلك  االستيطا�ي لدولة االحتالل اإلسرائي��؛  

الوصل ب�ن املناطق الساحلية من  هضاب الضفة الغر�ية وجبالها، وأل��ا �عت�� حلقة  

الغر�ية ا�حافظة  ،ا�جهة  هذه  �عرضت  وقد  الشرقية،  ا�جهة  من  األردن   ،وغور 

الفلسطينية املناطق  من  كب��  ،كغ��ها  اجتياح  ا�خصبة    ، إ��  ألراض��ا  واس��داٍف 

منذ    ،واملرتفعة املاضية  العقود  مدى  عام  ع��  سلفيت  1967احتاللها  �انت  وقد   .

تتب قبل عام  تار�خًيا  األرد�ي  ا�حكم  نابلس خالل  محافظة  إ��  إ��  1967ع  ثم  ومن   ،

و�عد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية    .محافظة طولكرم �عد االحتالل اإلسرائي��

التسعينيات إ�� محافظة مستقلة  تم  ،��  وتبلغ مساحة محافظة سلفيت    .تحو�لها 

، تجمًعا فلسطينًيا   20��ا  وجد ف�، و كيلوم�� مر�ع)   204(  ،بحدودها اإلدار�ة ا�حالية

82,099�شمل املدينة والقرى ا�حيطة ��ا، و�بلغ مجموع الس�ان �� هذه التجمعات  

م��م  2021سنة    �سمة سلفيت  11,873،  مدينة   �� املركزي    فلسطينًيا  (ا�جهاز 

   .)2021لإلحصاء الفلسطي�ي،  
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 1995أوسلو ): تقسيم محافظة سلفيت حسب اتفاقية 1خر�طة رقم (

 ). 2011ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي. ( املصدر:

ح�ى وصل ذروتھ �� الوقت   ،تصاعد الوجود االستيطا�ي �� سلفيت  ، 1967منذ عام  

األرا�ىي من  كب��ة  مساحات  ع��  بالسيطرة  كب��    ،ا�حا��  استيطا�ي  س�ا�ي  ووجود 

الفلسطينية املن�و�ة بفعل املشروع و�عت�� محافظة سلفيت من ا�حافظات    �سبًيا.

نتيجة    ،االستيطا�ي املستوطنات"؛  "محافظة  أسًفا  �سم��ا  البعض  أصبح  ح�ى 

ل االستيطا�ي الكب�� ع�� حساب الوجود الفلسطي�ي، وقد عملت املؤسسات للتغوّ 

الفلسطينية والشعبية  ،الوطنية  واألهلية  ا�حدودة    ،الرسمية  إم�انيا��ا  ضمن 

� دعم صمود هذه ا�حافظة وس�ا��ا �� وجھ االستيطان، لكن القوة  ع�   ،واملتواضعة

سلفيت   محافظة  أها��  وقف  وقد  األرض،  ع��  نفسها  تفرض  لالحتالل  العسكر�ة 

أرضهم   ،وقراها عن  عل��ا،  مدافع�ن  استطاعوا    وصامدين  ما  لذلك  منوقدموا 

غالبت�حيات.   تصنيف  تم  ال�ي  ا�حافظات  أك��  من  سلفيت  محافظة  ية و�عد 

% من75أراض��ا ضمن املناطق ا�خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية، حيث تصنف حوا��  
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وقد �ان لذلك أثر سل�ي ومدمر من    ،أدناهأراض��ا كمناطق (ج) كما يظهر �� ا�جدول  

حيث استغلت سلطات االحتالل ذلك ع�� مدى    ،ناحية ��جيع األطماع االستيطانية

لشرعنة تكثيف الوجود ال��ودي ع�� أرا�ىي   ؛سنة منذ أوسلو وح�ى اليوم 25حوا�� 

املقابل  ا�حافظة. فقط    ،��  للسيطرة  25تخضع  ا�حافظة  أرا�ىي  من   %

)، و�قدر الباحث  ARIJ, 2014(  ال�ي �شمل املدينة والقرى ا�حيطة ��ا  ،الفلسطينية

�سكنون ضمن هذه املنطقة    ،% من الس�ان الفلسطيني�ن �ش�ل عام95أن أك�� من

 دناه. كما يظهر �� ا�جدول أ ،ا�خاضعة للسيطرة الفلسطينية

 محافظة سلفيت بحسب اتفاقية أوسلووس�ان ): تصنيف أرا��ي 1( رقم جدول 

 املنطقة
 املساحة

 ) 2(كم

النسبة املئو�ة من مساحة  

 ا�حافظة (%) 

  عدد الس�ان

 2021التقديري 

�سبة الس�ان  

 * %) الفلسطيني�ن (

 15 12,314 8 16 )أ(مناطق 

مناطق 

 )ب(
35 17 65,679 80 

مناطق 

 )ج(
153 75 4,105 5 

 100% 82,099 % 100 204 ا�جموع 

 لتصنيف أوسلو بحسب تحليل الباحث ا*�سبة الس�ان تبعً 

 ) 2021ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي،  و  )2021تحليل الباحث بناًء ع�� وزارة ا�حكم ا�ح�� ( املصدر:

أوسلو مخطط  ضمن  الس�انية  الكثافة  األصلي�ن    ،و�مقارنة  الس�ان  ب�ن  ما 

أن   يظهر  فإنھ  سلفيت،  محافظة   �� اإلسرائيلي�ن  املستوطن�ن  و��ن  الفلسطيني�ن 

234فلسطينًيا �عيشون �� �ل كيلوم�� مر�ع �� مناطق (أ و ب)، مقابل    1479حوا��  

الفرقأن  مستوطًنا إسرائيلًيا فقط �� �ل كيلوم�� مر�ع �� مناطق (ج). ومن الوا�ح  

 �� باملستوطن�ن اإلسرائيلي�ن (حوا��    الكب��  للفلسطيني�ن مقارنة  الكثافة الس�انية 

إخفاقات اتفاقية أوسلو ال�ي �ان من املف��ض أن ت�ون   هو أحدخمسة أضعاف)،  

 إال أ��ا استمرت ألك�� من ر�ع قرن.   ،مرحلية
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 1995): تقسيم محافظة سلفيت حسب اتفاقية أوسلو 2خر�طة رقم (

اإل   املشروعدوافع  أما   �� محافظة سلفيتاالستيطا�ي  أهمه  ،سرائي��  املوقع   افلعل 

الضفة الغر�ية، إضافة إ�� خصو�ة أراض��ا الزراعية    �� قلب س��اتي�� الوسطي  اال 

ف��ا الطبيعة  ف��ا  .وجمال  ا�جوفية  املياه  وفرة  أيًضا  يم��ها  ضمن    ،ومما  ووقوعها 

الغر�ي املائي  واآلبار  ،ا�حوض  املياه  بكميات  ح�ومة اال   الغ�ي  وفرت  وقد  رتواز�ة. 

وا�خدمات    ،من حيث شب�ات الطرق   ،االحتالل بنية تحتية شاملة للمستوطن�ن ف��ا

. وتوف�� األمن واملساعدات؛ مما �جع املستوطن�ن للسكن ف��ا  ،التعليمية وال�حية

أن من األسباب ال�ي تفسر  أ)  2019(وفا) (  الوط�ي الفلسطي�ي  و�ذكر مركز املعلومات

بأ��ا   نتنياهو  تصر�حات  سلفيت،  محافظة   �� املستوطن�ن  عدد   �� الكب��ة  الز�ادة 

مستوطنة   من  االستيطا�ي  "الشر�ط  بأن  لي��مان  وتصر�حات  أبيب"،  تل  "شرفة 

هعاين) (روش  مستوطنة  وح�ى  ا�حل   ،(أر�ئيل)   �� إلسرائيل  ضمھ   .ال��ائي  سيتم 

إضافة إ�� االمتيازات ال�ي �غري املستوطن�ن �� مستوطنة "أر�ئيل"، خاصة أن ف��ا 

"أر�ئيل"  طال  ،جامعة  عدد  يقدر  بـ  ال�ي  عام    15��ا   �� لهذا 2019ألًفا  هذه  �شهد   ؛ 
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مع أعمال التجر�ف ال�ي تجري ع�� أرا�ىي    ام��امنً و   ا،متسارعً   اس�انيً   انموً   املستوطنة

 (Ariel, 2020) ، و�ناء العمارات السكنية ال�خمة�� ا�حافظة  رى البلدات والق 

الدوافع الدينية لالستيطان �� سلفيت ومنطقة نابلس �ش�ل   كما ينب�� اإلشارة إ�� 

(السامرة) و   ،عام �سمو��ا  املثال   .ال�ي  سبيل  ع��  حارس  كفل  من    ،فقر�ة  القر�بة 

بحجة ز�ارة مقام    ؛متواصلة من املستوطن�نجتياحات  ال تتعرض    ،مستوطنة (أر�ئيل)

نون" بن  يوشع  ال��ودية  ،"الن�ي  الدينية  املعتقدات  مقام   ،بحسب  أنھ  من  بالرغم 

 بحسب الروايات املتداولة. ،إسالمي أ�شأه أحد والة صالح الدين األيو�ي

 في محافظة سلفيت   : تطور االستيطان الصهيوني أوالً 

ال التار�خية  املصادر  معظم  والفلسطينيةتذكر  ��    ،عر�ية  االستيطا�ي  املشروع  أن 

وذلك ،1967�� عام    ، بدأومن ضم��ا منطقة سلفيت جنوب نابلس  ، الضفة الغر�ية

وا�جوالن وسيناء خالل    ،�عد احتالل ا�جيش اإلسرائي�� للضفة الغر�ية وقطاع غزة

ا�خصوص، وجھ  ع��  سلفيت  منطقة  و��  الستة.  األيام  سلطات   عملت  حرب 

ع�� اعتبار أ��ا منطقة   ،ل اإلسرائي�� ع�� إ�شاء نواة للمشروع االستيطا�ي ف��ااالحتال

س��اتيجية؛ إذ قامت بالسيطرة ع�� معسكر ل�جيش األرد�ي �� منطقة جبل ا�حلو ا

م�حة قر�ة  مع    ،غرب  وتحول  توسع  الذي  االحتالل،  �جيش  معسكر  إ��  وحولتھ 

ال�ي �انت أول    ،حًقا مستعمرة "ال�انا"أطلق عل��ا ال   ،الزمن إ�� مستعمرة إسرائيلية

مستوطنة إسرائيلية غرب سلفيت. وقد شهدت ف��ة السبعينيات �شوء العديد من  

مثل مستوطنة "أر�ئيل" شمال سلفيت، ومستوطنة   ،املستوطنات األخرى �� سلفيت 

"كفار تبواح" شرق سلفيت. بدأ التغول االستيطا�ي بالتوسع ع�� أرا�ىي سلفيت منذ  

ما  1975عام   ال�ي سرعان  الصغ��ة،  االستيطانية  البؤر  من  العديد  بإقامة  ، وذلك 

م��ا،   واسعة  مساحات  ع��  وهيمنت  ا�حافظة،  أرا�ىي  ع��  وتوسعت  ت�خمت 

إسرائيلية عسكر�ة  بأوامر  املستوطنات  �حدود  أمنية    ،وضم��ا  وحجج  وذرائع 
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سلفيت ع�� مدى  ). وقد تنامى املشروع االستيطا�ي �� منطقة 2000(غل�ي،   مختلفة

عقود  كما    ،خمسة  أراض��ا   �� استفحل  يوجد  اليوم  هوح�ى  حيث  محافظة  ،   ��

إسرائيلية  14(   سلفيت  إ��    ،مستوطنة  و   7إضافة  استيطانية  مستوطنت�ن  بؤر 

حسب آخر    ألف مستوطن إسرائي��  65يقطن هذه املستوطنات حوا��    .)صناعيت�ن

 Washington)  البيانات املتوفرة، كما يظهر �� ا�خر�طة التفاعلية ملؤسسة واشنطن

Institution, 2021) . 

 للف��ة الزمنية  اتبعً  املقامة �� محافظة سلفيت): عدد املستوطنات اإلسرائيلية 2(رقم جدول 

 عدد املستوطنات  الف��ة الزمنية

1975- 1980 4 

1981- 1985 9 

1986- 1990 2 

1995 -1991 1 

 16 ا�جموع 

 Institute  Washington)(2021و  OCHA)(2021ع�� معلومات  املصدر: الباحث بناءً 

 للف��ة الزمنية ا �� محافظة سلفيت تبعً  املقامة اإلسرائيلية): عدد املستوطنات 1ش�ل (

  OCHA)(2021ع�� معلومات  املصدر: الباحث بناءً 

محافظة   ُيظهر   �� اإلسرائيلية  املستوطنات  عدد  أن  أعاله  األول  البيا�ي  الرسم 

املا�ىي  ،سلفيت القرن  ثمانينيات  مطلع   �� م�حوظ  �ش�ل  تزايد  إ�شاء   ،قد  تم  إذ 

االحتالل   سلطات  أن  الوا�ح  ومن  الف��ة،  هذه  خالل  سلفيت  مستوطنات  معظم 

0

5

10

 1980 -1975  1985 -1981 1990 -1986 1995 -1991

عدد املستوطنات 



 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة سلفيتالفصل ا�خامس: 
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ع�� السيطرة ع�� ا�ح�� ا�جغرا�� الذي سيب�ى عليھ املشروع    ،ركزت خالل هذه الف��ة

�� سنوات    ملستوطن�ن �� هذه املستوطناتوا�جدول التا�� ُيظهر أعداد ااالستيطا�ي.  

 مختارة.  

 (سنوات مختارة) عدد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� محافظة سلفيت ): 3( رقم جدول 

 عدد املستوطن�ن التقديري  السنة  

1978 25,690 

1982 39,604 

1986 43,436 

1994 46,068 

2018 47,233 

2020 65,242 

 Institute  Washington)(2021و )2020(املصدر: الباحث بناء ع�� معلومات ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي 

 للف��ة الزمنية  ا): تزايد عدد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� محافظة سلفيت تبعً 2ش�ل (

 ) 2020(ع�� معلومات ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي  املصدر: الباحث بناءً 

خصوًصا �� العقدين    ،الرسم البيا�ي الثا�ي ال��ايد الكب�� �� عدد املستوطن�نُيظهر  

األخ��ين و�عد مرحلة أوسلو، ال�ي من الوا�ح أن سلطات االحتالل ركزت ف��ا ع��  

اعتمدت   وقد  الس�انية.  والز�ادة  الديموغرا��  االحتاللا�جانب  لضمان  ،سلطات 
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 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ع�� توسيع املستوطنات   ،ال��ايد الس�ا�ي للمستوطن�ن واملهاجر�ن ال��ود   استيعاب

حول  االستيطانية  البؤر  إ�شاء  أيًضا  ذلك  وساعد  تدر���،  �ش�ل  القائمة 

ومن ثم تحو�لها إ�� أحياء داخل هذه املستوطنات.   ،لتوسيعها ؛املستوطنات القائمة

 يوني في محافظة سلفيتاالستيطان الصه  أشكالثانياً: 

المستوطنات  .1

مستوطنة   15  توجد  أو�شا،  -لتنسيق الشؤون اإل�سانية  األمم املتحدة   مكتب  حسب 

 ,OCHA)ألف مستوطن إسرائي��    50يقط��ا حوا��    ،إسرائيلية �� محافظة سلفيت

و�عد تحليل خرائط   ،�عد االطالع ع�� ما تذكره املؤسسات ا�ختلفة، ولكن  (2021

وحدودها سلفيت  واشنطن  محافظة  ملؤسسة  التفاعلية  ا�خر�طة  سيما  ال   ،

(Washington Institute, 2021)  7ة يضاف إل��ا  سمستوطنة رئي  16وجود  ، يت�ح 

ًيا إسرائيل  ًنامستوط  65,242ة ضمن محافظة سلفيت يقط��ا  سيطانية رئيبؤر است

 وهو ما تم اعتماده �� هذا الفصل.  

عد    ،مستوطنة "أر�ئيل" املقامة شمال املدينةتجدر اإلشارة إ�� أن  
ُ
أك�� املستوطنات �

ألف   20�� ا�حافظة من حيث عدد الس�ان واملساحة، حيث يبلغ عدد س�ا��ا حوا��  

املدن    ،�سمة أك��  من  و�عت��  سلفيت،  مدينة  س�ان  عدد  ضعف  يقارب  ما  وهو 

4,800تقدر مساح��ا ا�حالية بحوا��  إذ    االستيطانية ضمن حدود الضفة الغر�ية،

عمرانية.   منطقة  أغل��ا  سلفيت    وتقدردونم   �� اإلسرائيلية  املستوطنات  مساحة 

الفعلية ملناطق   17بحوا��   السيطرة  لكن  املستوطنات    ألف دونم،  وتوسعها، نفوذ 

   . (OCHA, 2021)ألف دونم   35عن   تز�د
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 ): م�خص معلومات املستوطنات اإلسرائيلية �� محافظة سلفيت4( رقم جدول 

ا�جدير ذكره أن جزًءا من مستوطنة �ار�ي شمرون يقع �� محافظة قلقيلية، وا�جزء اآلخر �� محافظة من    )1(

 سلفيت، لذلك تم تكرار ذكر هذه املستوطنة �� كال ا�حافظت�ن.

 رقم 
اسم 

 املستوطنة

األرض  

الفلسطينية  

املقام عل��ا 

 املستوطنة

املوقع  

ا�جغرا�� 

  ��

 ا�حافظة 

سنة 

 التأسيس*

املساحة 

التقدير�ة  

 (دونم)**

عدد 

 املستوطن�ن

التوجھ 

األيديولو�� 

 للمستوطن�ن*** 

 م�حة ال�انا 1
غرب 

 شمال 
 دينية  4,038 1,500 1975

 أر�ئيل  2

مردة  

وسلفيت 

 وكفل حارس 

 مختلطة  20,504 4,800 1978 شرق 

 ياسوف  كفار تبواح 3
أق�ىى  

 شرق 
 دينية  1,429 650 1978

4 
�ار�ي 

 )1(شومرون
 مختلطة  10,194 1,350 1978 شمال  دير استيا 

 بر�ان  5

حارس 

وسرطة 

 وقراوة 

 علمانية  2,082 640 1981 وسط

 دينية  2,528 660 1981 شمال  دير استيا  ياك��  6

7 

بر�ان 

املنطقة  

 الصناعية 

حارس 

 و�روق�ن 
 - - 1,700 1981 وسط

 إي�� زاهاف  8
كفر الديك  

 ودير بلوط 

جنوب  

 غرب
 علمانية  4,181 600 1982

 دير استيا  عمانوئيل  9
شمال  

 شرق 
 حر�ديم 4,615 840 1983

10 
كر�ات  

 نيتافيم

قراوة ب�ي 

حسان 

 وحارس 

 دينية  921 370 1983 وسط
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البؤر االستيطانية .2

العقدين   خالل  الغر�ية  الضفة   �� إ�شاؤها  تم  ال�ي  االستيطانية  البؤر  عدد  يقدر 

معظمها ع�� رؤوس ا�جبال والتالل.    ،بؤرة استيطانية  200بأك�� من    ،املاضي�ن فقط

سلفيت محافظة   �� ش�ل   ،أما  ع��  االستيطانية  البؤر  من  العديد  إ�شاء  تم  فقد 

جزًءا من    اليوم   وأصبحت  ،تحولت مع الوقت إ�� مبان و�يوت حجر�ة  ثم  كرفانات،

حوا��   و�قي  القائمة،  اإلسرائيلية  محيط    7املستوطنات   �� استيطانية  بؤر 

املستوطنة الطبي�� من حيث البناء    وضع   و�عضها يأخذ  ،املستوطنات ما زالت قائمة

وا�خدمات، و�الحظ أن معظم هذه البؤر االستيطانية قد تم إ�شاؤها �� الف��ة ما ب�ن  

�ح قائمة البؤر االستيطانية اإلسرائيلية املقامة ع��  ا�جدول اآل�ي يو   .2003و   1995

 . أرا�ىي محافظة سلفيت

11 
شعار�ھ  

 تكفا

عزون العتمة 

 وم�حة

غرب 

 شرق 
 مختلطة  5,987 970 1983

 كفر الديك  بدوئيل  12
جنوب  

 غرب
 دينية  2,212 600 1984

 م�حة إي�� إفرايم 13
غرب 

 شرق 
 مختلطة  2,541 550 1985

14 

مازور 

عتيقا 

 (محجر)

 - - 710 1986 غرب الزاو�ة

 علمانية  1,016 700 1987 شمال  دير استيا  نوفيم  15

 ر�فافا 16
حارس ودير  

 استيا

الوسط  

 الشر��
 دينية  2,994 640 1991

 65,242 17,280 ا�جموع

 (Israel Central Bureau of Statistics, 2017)*سنة تأسيس املستوطنات بحسب معلومات اإلحصاء اإلسرائي�� 

 (Washington Institute, 2021)** عدد الس�ان املستوطن�ن بحسب معلومات ا�خر�طة التفاعلية ملؤسسة واشنطن 

 ). ARIJ, 2014ومعهد أر�ج ( (OCHA, 2021)***مساحة املستوطنات بحسب معلومات أو�شا 

 (OCHA, 2021)****التوجھ األيديولو�� للمستوطنات بحسب معلومات أو�شا 

 املعلومات األخرى الواردة �� ا�جدول مصدرها تحليل الباحث
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 البؤر االستيطانية اإلسرائيلية املقامة ع�� أرا��ي محافظة سلفيت): 5( رقم جدول 

اسم البؤرة   رقم 

 االستيطانية 

األرض الفلسطينية  

 املقامة عل��ا البؤرة 

املستوطنة األم  

 التا�عة لها 

سنة  

 اإل�شاء

املساحة 

التقدير�ة 

 (دونم) 

 32 1997 بر�ان  قراوة ب�ي حسان  معاليھ �سرائيل 1

 138 1999 بر�ان  بروق�ن  بروخ�ن 2

 20 1999 ال�انا الزاو�ة ماغن دان  3

 26 2001 كفار تبواح  ياسوف  كفار تبواح غرب  4

 113 2001 ياك��  دير استيا  مزرعة يائ�� 5

 35 2002 ر�خاليم  اس�ا�ا  نوفيھ ��يميا  6

 14 2002 معاليھ شومرون  دير استيا  ايلمتان  7

 ARIJ (2014( و OCHA (2021)املصدر: 

 العنصري  الفصل  جدار .3

�عرضت محافظة سلفيت منذ أن بدأ بناء ا�جدار الفاصل حول الضفة الغر�ية ��  

ضمن خطة العزل    ،واس��داف كب�� ألراض��ا   ، إ�� �جمة شرسة جديدة،  2002  عام

حيث �عمق جدار الفصل العنصري �ش�ل كب��    ،املعلنة من جانب سلطات االحتالل

ا  ، نحومن جهة ا�خط األخضر غرً�ا
ً
،أرا�ىي ا�حافظة ا�خصبة وتاللها ا�جميلة شرق

الصهيو�يو  ل�جشع  �حية  باتت  �س��دف    ال�ي  وسط اال   موقعهاالذي   �� س��اتي�� 

وقد وجهت سلطات االحتالل اإلسرائي�� محور ترك��ها �� بناء ا�جدار    فة الغر�ية.الض

ا،    ،تجمعات استيطانية  ثالث حول    ،�� سلفيت
ً
أر�ئيل شرق ال�انا و �� تجمع  تجمع 

 
ً

وأعطت أولو�ة التخطيط والبناء لعزل هذه التجمعات  ،غرً�ا، تجمع شومرون شماال

االستيطانية عن املدن والقرى الفلسطينية ا�حيطة ��ا.

فإن جدار الفصل    ،أو�شا   -و�حسب مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإل�سانية

كم، وقد اكتمل منھ حوا��    91العنصري يمتد ضمن حدود محافظة سلفيت بطول  

% منھ قيد اإل�شاء، والبا�� من ا�خطط استكمالھ بحسب ما �شرت  3وال يزال    ،29%
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فإنھ    ،و�� حال استكمال بناء ا�جدار حسب ا�خطط   .سلطات االحتالل من خرائط

سلفيت   محافظة  من  كب��ة  مساحات  أر�ج.  (OCHA, 2021)سيعزل  معهد   ، أما 

تم  ،كم  94يبلغ حوا��   ، فيذكر أن طول ا�جدار الك�� داخل حدود محافظة سلفيت

منھ جزء  حوا��  ،تنفيذ  يزال  املساحة 70  وال  تقدر  كما  للتنفيذ.  ا 
ً
مخطط منھ   %

، أي أك�� من ثلث 2كم  71بحوا��    ،ا�خطط عزلها خلف ا�جدار من أرا�ىي ا�حافظة

املنطقة ا�خطط عزلها   الزراعية ضمن  مساحة ا�حافظة، وتقدر مساحة األرا�ىي 

)،ARIJ, 2014من مساحة املنطقة املعزولة (  % 37أي ما �ش�ل حوا��    ،2كم  26حوا��  

بجمال   ،املس��دفة باالستيطانو وتمتاز املنطقة ا�خطط استكمال عزلها �� سلفيت  

، وقد شيد ع�� هذه األرا�ىي تجمع مستوطنات مياهها  طبيع��ا وخصو�ة أرضها ووفرة 

يضم    ،"شومرون" و�س��   15الذي  سلفيت.  محافظة  ضمن  إسرائيلية  مستوطنة 

. 1948ور�طها باألرا�ىي ا�حتلة عام  ،ت االحتالل إ�� ضم هذه املناطقسلطا

بما   ، كما تظهر ا�خرائط  ، وقد �ش�ل ا�جزء األك�� من ا�جدار �� محافظة سلفيت

��    ،بات �عرف "بإصبع أر�ئيل" حيث يظهر ش�ل ا�جدار املمتد من ا�خط األخضر 

 إ�� مستوطنة أر�ئيل األ�خم  ، عمق ا�حافظة
ً

ع�� ش�ل إصبع �� خاصرة    ،وصوال

يقارب   الغر�ية ع�� عمق  كم، و�ضم هذا "اإلصبع" معظم مستوطنات   22الضفة 

ال�ي  املساحة  وتقدر  ا�خطط،  ا�جدار  هذا  ثلث  من  أقل  إنجاز  تم  وقد  ا�حافظة، 

أي  ²كم  50بحوا��    ،�� حال استكمالھ  ،سيعزلها "إصبع ار�ئيل" من محافظة سلفيت

 حافظة (تقديرات الباحث). ما يقارب ر�ع مساحة ا�

الطرق االلتفافية   .4

وذلك    ،أ�شأت سلطات االحتالل اإلسرائي�� بنية تحتية �خمة للمشروع االستيطا�ي

ب�ن املستوطنات اإلسرائيلية �عضها ببعض، و�ي��ا    تر�ط  من خالل تطو�ر شبكة طرق 

الرئ الطرق  شبكة  ع��  بالسيطرة  قامت  كما  ا�حتلة،  واألرا�ىي  القدس  يسةو��ن 

الفلسطينية املدن  ب�ن  والرابطة  ا�حواجز    ،القائمة  ووضع  تأهيلها  ع��  وعملت 
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والقرى   املدن  ب�ن  الفصل  ع��  ذلك  خالل  من  �عمل  حيث  عل��ا،  العسكر�ة 

بي��ا  ،الفلسطينية التواصل  ومن    ،ومنع  الفلسطيني�ن.  الس�ان  حركة  من  وا�حد 

 ؛ ات الطرق الرئيسة الرابطةا�جدير بالذكر أن سلطات االحتالل قامت بتعديل مسار 

املدن حول  التفافية  ا 
ً
طرق املدن    ، لتصبح  لعمق  املستوطن�ن  دخول  ملنع  وذلك 

الفلسطينية، كما استخدمت هذه الشبكة من الطرق لتسي�� الدور�ات العسكر�ة 

الوقت مدى  والقرى   ؛ع��  املدن  الس�ان    ،�حاصرة  ع��  األمنية  السيطرة  و�عز�ز 

اإل  وتجدر  ع��  الفلسطيني�ن.  مشددة  قيوًدا  تفرض  االحتالل  سلطات  أن  إ��  شارة 

إضافة   م�� ع�� جوانب الطرق ا�خاضعة لسيطر��ا،  بمئة  ضمن مسافة تقدر  ،البناء

 و�� محيطها. ،إ�� مصادرة األرا�ىي الواقعة ع�� طول هذه الشوارع

  �� اإلسرائيلية  للسيطرة  ا�خاضعة  االلتفافية  الطرق  ألهم  استعراض  يأ�ي  وفيما 

سلفيتمح اإلسرائي��  ،افظة  ال��قيم  بحوا��  و   ، بحسب  طولها  يقدر  ، كم  65ال�ي 

   .آالف دونمخمسة  وتحتل مساحة تقارب

رقم   • قر�ة   الرئيس:   5شارع  قرب  الغر�ية  الضفة  وسط  من  الشارع  هذا  يمتد 

ا ا�خط األخضر قرب   ،باتجاه الغرب  ،حارس �� سلفيت ومستوطنة أر�ئيل
ً
مخ��ق

    ،قر�ة كفر قاسم
ً

 للساحل الفلسطي�ي شمال يافا، وقد تم إ�شاؤه بديال
ً

وصوال

السامرة   عابر  شارع  الفلسطينية  ،505عن  القرى  عن  �عيًدا  وليخدم   ،لي�ون 

 كم.    19املستوطنات اإلسرائيلية، و�بلغ طولھ داخل محافظة سلفيت حوا��  

شمال الضفة بجنو��ا مروًرا بالقدس،   ذا الشارعه   ير�ط  الرئيس:   60شارع رقم   •

حيث يمر ضمن محافظة سلفيت �� أطرافها الشرقية قرب حاجز زع��ة شرق  

 باتجاه نابلس، و�متد بطول حوا��   ،ياسوف
ً

كم ضمن أرا�ىي    1ثم �ستمر شماال

 محافظة سلفيت. 

رقم • السامرة)  505  شارع  (عابر  ب�ن    :الرئيس  ير�ط  �سبًيا  طو�ل  شارع  وهو 

ا
ً
باتجاه   ، مروًرا من وسط الضفة الغر�ية قرب حاجز زع��ة  ،منطقة األغوار شرق
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الفلسطي�ي  الساحل  إ��  �عديل  ،ا�خط األخضر غرً�ا، حيث �ان يصل  تم  لكن 

هذا    ،مساره و�خدم  األخضر.  ا�خط  ع��  قاسم  كفر  قر�ة  قرب  ينت�ي  وأصبح 

العر�ية القرى  من  عدًدا  سرطة،    ،الشارع  بديا،  م�حة،  مردة،  و��:  حارس، 

ا. و�سبب    ،جماع�ن، زع��ة، يتما، أوصر�ن
ً
 إ�� قر�ة فصايل �� األغوار شرق

ً
وصوال

االلتفا��    5مرور هذا الشارع بالقرب من القرى العر�ية، فقد تم إ�شاء شارع رقم  

 عن هذا الشارع �� املنطقة الغر�ية  ؛إ�� ا�جنوب من عابر السامرة
ً

 ،لي�ون بديال

و�ر�طها بالداخل ا�حتل، و�متد    ،عيًدا عن القرى العر�يةوليخدم املستوطنات �

 كم.  25ضمن أرا�ىي محافظة سلفيت بطول حوا��  

وهو شارع ير�ط ب�ن قرى سلفيت مع قرى شرق    (وادي قانا):  5066شارع رقم   •

قلقيلية، حيث يمر بالقرب من قرى حارس ودير استيا باتجاه قر�ة جنصافوط 

، كما يخدم �عض املستوط
ً

و�متد    ، نات اإلسرائيلية مثل عمانوئيل و�اك��شماال

 كم.  11بطول تقر��ي  

و�ر�ط  ،الرئيس باتجاه ا�جنوب  5  وهو شارع متفرع من شارع رقم  :446شارع رقم   •

 ،وتجّمع مودع�ن عيليت االستيطا�ي   ،قرى غرب سلفيت مع قرى غرب رام هللا

باتجاه ا�خط األخضر واألرا�ىي ا�حتلة، و�متد ضمن أرا�ىي محافظة سلفيت 

 كم.  10بطول تقر��ي  
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(وفا ع�� أرا�ىي محافظة سلفيت تجمعات صناعية استيطانية كب��ة    أقام االحتالل  

يثح وغرب أرئيل الصناعيت�ن،    بر�ان  منطق�ي، وتتمثل �ش�ل أسا�ىي ��  أ)2019(

وحدها   بر�ان  منطقة  تحتو��ا  ال�ي  املصا�ع  عدد  صناعية    80حوا��  بيقدر  منشأة 

الثقيلة،  تقر�ًبا بالصناعات  متخصص  اإللك��ونية،   ،�عضها  والصناعات 

وتتضمن   الدوالرات،  بمليارات  ف��ا  االستثمارات  وتقدر  التحو�لية.  والصناعات 

الغذائية،   املنتجات  مثل:  متعددة  وا�حديد، األملنيومو صناعات  والفي��جالس،   ،
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وجد مناطق صناعية ت   وغ��ها. كما  ،وا�جلود والبالستيك، واإللك��ونيات، وال�جاد،  

أخرى �� مستوطن�ي عمانوئيل و�ي�� زهاف. و�ذكر املركز الوط�ي للمعلومات أنھ تم 

كم عن املنطقة    3، تبعد  1990إ�شاء منطقة صناعية �� مستوطنة عمانوئيل �� عام  

ل ومصنع  السكنية  ومنجرة،  خيطان،  ومصا�ع  للنسيج،  مصا�ع  وتضم  لمستوطنة، 

ومصنًعا للماس. وتنتج هذه املناطق الصناعية كميات كب��ة من مياه    ،أملنيوم وحديد

، ال�ي تنساب باتجاه األودية ا�جاورةو   ،السائلة من مصا�ع بر�ان  ،الصرف الصنا��

ملوثة األرا�ىي الزراعية للمزارع�ن الفلسطيني�ن �� قرى سرطة و�روق�ن وكفر الديك،  

 أ).2019(وفا (  إضافة إ�� تلوث الهواء حول هذه املناطق الصناعية

ا�جميلة البيئية  الطبيعة  ذات  الفلسطينية  املناطق  من  سلفيت  محافظة   ،�عت�� 

االستيطانية املشاريع  لكن  أراض��ا،  بخصو�ة  جبال    وتمتاز  رؤوس  ع��  اإلسرائيلية 

ومحيطها املناطق �سببت    ،سلفيت   �� البيئية  األضرار  من  الكث��  بإحداث 

املياه   الناتج من  التلوث  ب�ن  ما  البيئية  تتعدد األضرار  الفلسطينية ا�حيطة، حيث 

الص�� والصرف  ا�خصبة    ، العادمة  الزراعية  واألرا�ىي  الوديان  إ��  تتدفق  ال�ي 

 ، واملياه ا�جوفية  ،وتلوث الهواء  ،لنفايات الصلبة ومخلفات املصا�عا   و��ن  والينابيع،

واقتالع ،وتدم�� األرا�ىي الزراعية  ،و�تالف املزروعات  ، وانتشار ا�حشرات والقوارض

محيط مستوطنة أرئيل    ، ومن أك�� املناطق تضرًرا ع�� سبيل املثال  .وغ��ها  ،األ�جار

ا�حافظة  قلب   �� الصناعية  بر�ان  نتومستوطنة  ا�جز�رة  موقع  و�حسب  فإن   ،. 

من أهم ا�حميات  و   ،من املناطق البيئية ا�جميلة �� سلفيت �عت��  منطقة وادي قانا  

الطبيعية الفلسطينية ال�ي تحيطها املستوطنات من �ل ا�جهات، حيث تتلوث هذه  

واندفاع املياه العادمة ال�ي تلوث   ،ومصادرة األرا�ىي  ،املنطقة بالزحف االستيطا�ي

ال��ية  امل ا�خناز�ر  مهاجمة  من  املنطقة  تتضرر  كما  ا�جوفية،  واملياه  زروعات 

 ).  2017، دغلسللمزروعات (
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ع��  اإلسرائيلية  العسكر�ة  االجتياحات  من  العديد  إ��  سلفيت  محافظة  �عرضت 

، وقد  2000بلغت ذرو��ا خالل االنتفاضة الثانية �عد عام    ،ف��ات متفاوتة من الزمن

املاضية السنوات  ع��  اإلسرائي��  االحتالل  سلطات  حواجز    ،أقامت  منظومة 

�افة ا�حافظة  أرجاء   �� منتشرة  مؤقت  ،عسكر�ة  و�عضها  دائم    ومرتبط   �عضها 

السيط إح�ام   �� ا�حواجز  من  املنظومة  هذه  ساعدت  وقد  امليدانية.  رة  باألوضاع 

الفلسطينية والقرى  البلدات  ع��  االحتالل  من  الفصل    ،العسكر�ة  نظام  و�عز�ز 

ومنعهم من حقوقهم األساسية   ، وا�حد من حركة الس�ان الفلسطيني�ن  ،العنصري 

ٌر من   ، والتنقل  ،والعبادة  ،والعمل  ،�� ا�حركة أثٌر سل�يٌّ ومدّمِ لها    وغ��ها، كما �ان 

فقد وصل عدد    ،اإل�سانية. و�حسب معهد أر�ج و   االجتماعية واالقتصادية  النوا��

حاجًزا،   38إ�� حوا��    ،ا�حواجز العسكر�ة �� سلفيت خالل ف��ة االنتفاضة الثانية

�وابات و �وابات حديدية ع�� الطرق،  و أبراج مراقبة،  و ب�ن حواجز دور�ات دائمة،    ما

حواجز دور�ات متنقلة و ،  إسمنتيةمكعبات  و سواتر ترابية،  و ع�� ا�جدار الفاصل،  

)ARIJ, 2014( .    تم  2010و�عد ان��اء ف��ات املواجهات والتصعيد امليدا�ي حوا�� عام ،

ال��ابية ا�حواجز  من  العديد  ثابتة   واإلسمنتية   إزالة  حواجز  و�قيت  الطرق،  عن 

م��ا حواجز رئيسة مع األرا�ىي ا�حتلة، وم��ا أبراج   ،ودائمة تحيط بمنطقة سلفيت 

أو بوابات ع�� مسار ا�جدار الفاصل، وم��ا بوابات حديدية مفتوحة   ،مة مراقبة قائ

القرى   مداخل  ع��  متنقلة  تفتيش  حواجز  إ��  إضافة  الطرق،  مداخل  ع��  حالًيا 

  �� العسكر�ة  ا�حواجز  حالة  يو�ح  اآل�ي  ا�جدول  االلتفافية.  والطرق  واملدينة 

 : 2018محافظة سلفيت خالل عام  
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 ا�حواجز العسكر�ة �� محافظة سلفيت): 6( رقم جدول 

 العدد  نوع ا�حاجز  رقم 

 2 حواجز دائمة 1

 11 بوابات طر�ق (مفتوحة حالًيا) 2

 3 بوابات طر�ق (مغلقة)  3

 8 بوابات ع�� ا�جدار الفاصل  4

 3 ع�� الطرق   إسمنتية حواجز 5

 2 حواجز مؤقتة  6

 3 خنادق وأسالك  7

 32 ا�جموع 

 OCHA (2019) املصدر:

بمنطقة سلفيت  ا�حيطة  الرئيسة والدائمة  ا�حواجز  يأ�ي استعراض ألهم  ، وفيما 

 بحسب تحليل الباحث: 

�عد هذا ا�حاجز من أهم ا�حواجز �� منطقة شمال :  حاجز زع��ة (كفار تبواح) •

و�قع  ،حيث يفصل ا�حافظات الشمالية عن الوسطى واألغوار  ،الضفة الغر�ية

ا�جنو�ي نابلس  محافظة  مدخل  شارع   ،ع��  فيھ  يتقاطع  هام  طرق  مف��ق  ع�� 

عابر السامرة، و�الرغم من حالة الهدوء النس�ي �� -)  505) الرئيس مع شارع ( 60(

األخ��ة حياة   ،السنوات  �عطيل  ع��  �عمل  زال  ما  ا�حاجز  هذا  أن  إال 

 ويعيق حر�ة ا�حركة.  هم،ويشهد حاالت كث��ة من التنكيل بحق   ،لفلسطيني�نا

: يقع هذا ا�حاجز إ�� الغرب من محافظة سلفيت ع�� الزاو�ة  -حاجز كفر قاسم   •

و�فصلها عن بلدة كفر قاسم �� الداخل    ،) الرئيس قرب قر�ة الزاو�ة5شارع رقم ( 

فقط اإلسرائيلية  املركبات  لعبور  حاجز  وهو  الهو�ات   ،ا�حتل،  يحملون  وملن 

األرا�ىي   ،اإلسرائيلية باتجاه  املركبات منھ  �ع��  املستوطن�ن، حيث  وأغل��م من 

 ا�حتلة.
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يقع هذا ا�حاجز إ�� الغرب من محافظة سلفيت ع�� شارع رقم حاجز دير بلوط:   •

 ) الرئيس قرب قر�ة دير بلوط، وهو حاجز مفتوح حالًيا وفيھ برج للمراقبة.446(

يقع هذا ا�حاجز إ�� الغرب من محافظة سلفيت ع�� شارع رقم   حاجز م�حة: •

م�حة505( قر�ة  قرب  الرئيس  الداخل    ،)   �� قاسم  كفر  بلدة  عن  و�فصلها 

 السامرة.  و�قطع طر�ق عابر  ،ا�حتل، وهو حاجز يقع ع�� ا�جدار الفاصل

(أر�ئيل): • الشما��  سلفيت  مدينة   حاجز  من  الشمال  إ��  ا�حاجز  هذا  يقع 

و�فصلها عن القرى الشمالية، وقد    ،ويعت�� البوابة الشمالية للمدينة  ،سلفيت

�ان مغلًقا بال�امل �� ف��ة االنتفاضة الثانية و�عدها �سنوات، لكنھ حالًيا أصبح  

 حاجز بوابة حديدية مفتوحة. 

ت والقواعد العسكرية المعسكرا  .7

االحتالل   سلطات  ع��  اإلسرائي��تقيم  العسكر�ة  القواعد  من  را�ىي  أ  العديد 

سلفيت الس�ان    ؛محافظة  ع��  والعسكر�ة  األمنية  السيطرة  �عز�ز  ��دف 

ا�حافظة  �� ف��ا  ،الفلسطيني�ن  االستيطا�ي  املشروع  حماية    ،ودعم  خالل  من 

املقيم�ن ف��ا بطر�قة غ�� شرعية، ع�� الرغم واملستوطن�ن    ،سرائيليةاإل   املستوطنات

املستوطن�ن   هؤالء  جميع  أن  ومدر�ون،من  ا�جيش   مس�حون   �� �عمل  و�عضهم 

بمئات  ،را�ىي املقام عل��ا قواعد عسكر�ة �� سلفيتاأل   سرائي��. وتقدر مساحةاإل 

العسكر�ة القواعد  هذه  وتتم��  الباحث.  تقديرات  بحسب   ،سرائيليةاإل   الدونمات 

و�وجود مقرات وم�اتب   ،بتواجد دائم ل�جنود ف��ا بالقرب من املناطق الفلسطينية

املعسكرات  من  العديد  وقراها  سلفيت  مدينة  وتحيط  �عضها.   �� توقيف  ومراكز 

 م��ا: ،سرائيليةاإل 
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تبواح: . أ كفار  والشارع�ن  معسكر  زع��ة  حاجز  من  بالقرب  املعسكر  هذا  يقع 

ويعت�� منطقة تواجد عسكري ع�� منطقة مفصلية ب�ن   ، 505و  60االلتفافي�ن  

 . وشمالها  وسط الضفة الغر�ية

أر�ئيل . ب مستوطنة  ع��  :معسكر  معسكر األ  يوجد  املستوطنة  انقل  محيط   ��

�� توف�� ا�حماية  إ��دفان    ، األ�خم �� شمال الضفة الغر�ية (مستوطنة أر�ئيل)

 ومن ف��ا.  ،العسكر�ة لهذه املستوطنة

يقع هذا املعسكر داخل مستوطنة �ار�ي  معسكر مستوطنة �ار�ي شومرون:  . ت

 .55و�القرب من الشارع االلتفا�� رقم   ،شومرون شمال سلفيت

مستوطن . ث ال�انا:معسكر  غرب  ة  ال�انا  مستوطنة  داخل  املعسكر  هذا  يقع 

سيطر ، ثم 1967رد�ي قبل عام األ  سلفيت، وقد �ان هذا املعسكر يتبع ل�جيش 

 سرائيلية.إ �� منطقة عسكر�ة ومستوطنةإ وحولھ  ،عليھ االحتالل

الصهيونية ل ثا  انية  االستيط والنشاطات  المشاريع  أحدث  ثاً: 
 في محافظة سلفيت 

آالف األوامر العسكر�ة   ،سرائي�� خالل العقود املاضيةأصدرت سلطات االحتالل اإل 

الفلسطينية  �شأن األرا�ىي  واملشاريع   ؛مصادرة  النشاطات  تكثيف  أجل  من 

عل��ا ��    .االستيطانية  نفسها  االحتالل  سلطات  ا�خولة  و�عت��  "القانونية"  ا�جهة 

ا�حتلة الفلسطينية  األرض  ع��  عسكر�ة  أوامر  مخالف��ا    ،بإصدار  من  بالرغم 

بالقوة   األرض  الدولة صاحبة  صفة  نفسها  تمنح  لك��ا  الدولية،  والقوان�ن  لألعراف 

�جمة العسكر�ة.   إ��  االحتالل  سنوات  مدى  ع��  سلفيت  محافظة  �عرضت  وقد 

وفيما   .من أك�� ا�حافظات تأذًيا من املشروع االستيطا�ي  جعل��ا  ،استيطانية شرسة

استعراض االستيطانيةأل   يأ�ي  املشاريع  أعل��ا  ،هم  نفذها  ،ال�ي  ��    ،أو  االحتالل 

 ا�حافظة �� الف��ة األخ��ة:  
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مستوطنات   .1 وبناء  القائمة  المستوطنات  توسيع  اريع  مش
 جديدة 

السنوات   خالل  االحتالل  سلطات  مصادقة   ،األخ��ةأصدرت  عن  اإلعالنات  مئات 

مستوطنات   داخل  ع�� بناء آالف الوحدات السكنية  ،ا�جهات ا�ح�ومية اإلسرائيلية

ومن ضم��ا محافظة سلفيت، حيث تم ترك�� النشاط االستيطا�ي   ،الضفة الغر�ية

مثل مستوطنات (أر�ئيل و�ر�ان   ،�� توسيع مستوطنات قائمة  ،ع�� أرا�ىي سلفيت

و  بؤًرا  وال�انا  �عت��  �انت  مناطق  ع��  ا�جديدة  الوحدات  هذه  امتدت  وقد  غ��ها)، 

 وأصبحت حالًيا أحياء ضمن حدود املستوطنات القائمة.  ،استيطانية محيطة

شرسة  استيطانية  ل�جمة  عام  �ش�ل  سلفيت  محافظة  مصادرة    ،تتعرض  شملت 

وأك��ها  ،نطقةمساحات واسعة من أراض��ا لصا�ح توسيع املستوطنات املقامة �� امل

"أرائيل" ا�حافظة  ،مستوطنة  أرا�ىي  من  شاسعة  مساحة  تحتل  سبيل  .  ال�ي  ع�� 

مخطط لسلطات االحتالل تم   إ��  اإلخباري   )2014(  موقع دنيا الوطنأشار    ،املثال

دونم من أرا�ىي قر�ة حارس ��    100ملصادرة أك�� من    ،2014الكشف عنھ �� عام  

سلفيت مستوط  ،محافظة  توسيع  حيث  لصا�ح  أراض��ا،  ع��  املقامة  (ر�فافا)  نة 

القروي ا�جلس  اإلسرائيلية"  املدنية  "اإلدارة  بـ  �س�ى  ما  هي�لًيا   ،سلمت  ا 
ً
مخطط

خالل  من  يظهر  للقر�ة،  حوا��    ھجديًدا  مصادرة  �ع��م  االحتالل  من  100أن  دونم 

لغر�ية من  أرا�ىي القر�ة. وتقع األرا�ىي ال�ي �س��دفها االحتالل �� الناحية الشمالية ا

القر�ة، و�� املنطقة ذا��ا ال�ي أقيمت عل��ا مستوطنة (ر�فافا)؛ ما �عزز االعتقاد أن  

�س��دف توسيع هذه املستوطنة ع�� حساب أرا�ىي املواطن�ن.   ،هذه ا�خطوة

بأعمال التوسعة ومصادرة    ،2011�� عام  وكمثال آخر، شرعت سلطات االحتالل   

 ،وذلك إلضافة املز�د من الكرفانات  ؛ظة سلفيتاألرا�ىي من قر�ة بروق�ن �� محاف

 مساحة   لتصبح  ،و�ناء العشرات من البيوت السكنية ا�جاهزة �� مستوطنة "بروخ�ن"
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�أضعاف عديدة (مركز أبحاث و   ،�انت عل��ا قبل أعوام قليلة  مما   املستوطنة أك�� 

 ). 2011األرا�ىي 

صعيد  سلفيت،  وع��   �� جديدة  مستوطنات  اإلخبار�ة و   بناء  مًعا  و�الة   �حسب 

، �ع��م سلطات االحتالل اإلسرائي�� إ�شاء مستوطنت�ن جديدت�ن ع�� أرا�ىي  )2019(

سلمت  اإلسرائي��  االحتالل  سلطات  أن  الو�الة  تذكر  حيث  وقلقيلية،  سلفيت 

عام   مطلع  الفلسطيني�ن  مستوطنة  ،2019املواطن�ن  لبناء  ع��    مخططات  جديدة 

 ، دونم �� األرا�ىي الواقعة ب�ن كفر ثلث وسن��يا جنوب قلقيلية وشرقها  600مساحة  

موقع  عن  اإلخبار�ة  الو�الة  وتنقل  سلفيت.  غرب  حسان  ب�ي  وقراوة  بديا  وأرا�ىي 

الداخلية  وزارة  إن  قولھ:  املستوطن�ن  بلسان  الناطق  الع��ي  شيفع"  "عرو�س 

اس مدينة  تدش�ن  قررت  جديدةاإلسرائيلية  وذلكتيطانية  أر�ع   ،  توحيد  خالل  من 

تكفاه،   وشعري  "الكناه،  و��  قلقيلية،  وجنوب  سلفيت  غرب  تقع  مستوطنات 

وأورانيت، وعيتس إفرايم". كما أكد عضو حزب "اللي�ود" يؤاب غاالنت، أنھ سيتم  

"ا�حر�ديم" جنوب مدينة قلقيلية وغرب مدينة سلفيت، وأن    بناء مدينة استيطانية لـ

سيستغرق بناؤه خمسة أعوام   ،املدينة القر�ب من مستوطنة "غوش دان"  مخطط

.فوق أرا�ىي قلقيلية وسلفيت

 مشروع استكمال مقاطع جدار الفصل العنصري  .2

عام االحتالل  سلطات  بدأت  أن  مناطق    2002  منذ  حول  الفاصل  ا�جدار  بناء   ��

الغر�ية وم��االضفة  العسكر   ،  األوامر  مئات  أصدرت  سلفيت،  لتنفيذ  أرا�ىي  �ة 

خالل   الن�ج  هذا  استمر  وقد  الفلسطينية،  األرا�ىي  ع��  ل�جدار  املعلن  املسار 

، هناك مقاطع من ا�جدار الفاصل �� محافظة سلفيت  تزالالسنوات األخ��ة، إذ ال  

��   لھ  % من طول املسار ا�خطط70و�نسبة أك�� من    ،قيد اإل�شاء أو مخطط لها

 سلفيت.  
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الصادر ��    ،/ت)45/04األمر العسكري اإلسرائي�� رقم (  ، يق�ىيع�� سبيل املثالف 

م��) من    100م�ً�ا وعرض    3116دونًما (طول    267بمصادرة    ، 2004مايو  أيار/  شهر  

ا
ً
شرق ا�جاورة  اس�ا�ا  وقر�ة  سلفيت  مدينة  وذلك أرا�ىي  ا�جدار    ،  بناء  الستكمال 

.  وكذلك  )ARIJ, 2005الفاصل حول مستوطنة "أر�ئيل" املقامة ع�� أرا�ىي سلفيت. ( 

) ثا�ي/  �شالصادر �� شهر    ، /ت)82/06األمر العسكري اإلسرائي�� رقم  نوفم�� ر�ن 

بمصادرة    ،2006 يق�ىي  الديك    538الذي  وكفر  بلوط  دير  قرى  أرا�ىي  من  دونًما 

سلفيت و�ي��    ،غرب  "بدوئيل  مستوطنات  حول  الفاصل  ا�جدار  بناء  الستكمال 

. )ARIJ, 2007املقامة ع�� أرا�ىي القر�ت�ن (  ،زهاف"

إ��    ،العسكر�ة�س�� سلطات االحتالل من خالل إصدار سلسلة من مئات األوامر   

الفاصل ا�جدار  ال�املة  ؛استكمال مخطط  العزل  إ�� خطة  تق�ىي   ،للوصول  ال�ي 

ور�ط   ، بضم مساحات كب��ة من أرا�ىي محافظة سلفيت إ�� أرا�ىي الداخل ا�حتل

الفلسطي�ي ا�حيط  عن  وعزلها  املدن    ، املستوطنات  أوصال  تقطيع  حساب  ع�� 

 والقرى الفلسطينية. 

 لسطيني ومنع التوسع العمراني مشروع هدم البناء الف  .3

من�ل �� مناطق   4700إ�� أنھ تم هدم أك�� من    ،�ش�� إحصاءات منظمة "بتسيلم"

وع�� صعيد محافظة سلفيت، فقد أصدرت سلطات   .1987الضفة الغر�ية منذ عام  

أو وقف البناء للفلسطيني�ن    ،االحتالل العديد من األوامر العسكر�ة �غرض الهدم

 ��    18يث �ش�� إحصاءات منظمة "بتسيلم" إ�� أنھ تم هدم  ضمن ا�حافظة، ح
ً

من�ال

وع�� صعيد    ).  2019(بتسيلم،    2019وح�ى عام    2006محافظة سلفيت منذ عام  

البناء االحتالل  وقف  سلطات  سلمت  قر�ة   5،  شرق  ملواطن�ن  بناء  وقف  إخطارات 

البن   وحده، وذلك  2019  مارس  /حارس شمال سلفيت خالل شهر آذار اء �� بحجة 

 ). ب2019، وفا(  مناطق (ج)



 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة سلفيتالفصل ا�خامس: 

-204- 

بلوط  3كما هدمت سلطات االحتالل   دير  بلدة   �� ��  سلفيت   غرب مدينة  منشآت 

مغسلة للسيارات تقع بجوار الطر�ق االلتفا��  فقد تم هدم    ، 2019حز�ران/ يونيو  

ا�جهة من  البلدة  يخ��ق  و�ر�طالشرقية الذي  مستعمرات    ،  زهاف "تجمع  " ع�� 

عام    "ليشم"و  "بدوئيل"و” ا�حتلة  األرا�ىي  زرا��  .  1948مع  بركس  هدم  تم  كذلك 

�انت و  منجرة،كوتدم�� بركس معد�ي �ستخدم    ،�ستخدم �� تر�ية األغنام واألبقار

ا�جاثمة ع�� أرا�ىي القر�ة (مركز أبحاث األرا�ىي    "ليشم"أقيمت بجان��ما مستعمرة  

2019 .( 

"أراضي  .4 وإعالنها  الفلسطينية  األراضي  على  السيطرة 
دولة"

سلفيت،   محافظة  أرا�ىي  من  الدونمات  آالف  بمصادرة  اإلسرائي��  االحتالل  قام 

إ�شاء تجمع مستوطنات شومرون وعمانوئيل و�عال��ا "أرا�ىي دولة"؛ وذلك من أجل  

دونًما من  784أصدرت سلطات االحتالل أمًرا عسكرً�ا بمصادرة  كما      .و�اك�� ونوفيم

  �� الزاو�ة  �  ،سلفيتمحافظة  قرى  ��    ،قلقيلية  محافظة  �وسن��يا  قاسم  وكفر 

دونًما   115م��ا    ،الداخل، ويشمل القرار إعالن هذه املنطقة املصادرة أرا�ىي دولة

 ). (Maan News Agency, 2016 وحدها من قر�ة الزاو�ة

المشروع   .5 لخدمة  التحتية  والبنية  الطرق  مشاريع 
االستيطاني

من   الدونمات  آالف  االحتالل  سلطات  إلقامة صادرت  سلفيت  محافظة  أرا�ىي 

تمتد ع�� أرا�ىي    ال�ي  الطرق االلتفافية  . فإ�� جانبمشاريع الطرق والبنية التحتية

ال   وتصادر ما يقارب خمسة آالف دونم من األرض،  ،كم  65ا�حافظة بطول حوا��  

األرض  حساب  ع��  الطرق  من  املز�د  لشق  تخطط  االحتالل  سلطات  تزال 

سلفيت  �� و الفلسطينية  ببعضها  ذلك؛  االستيطانية  املدن  عن   ،لر�ط  وفصلها 
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كما   ور�طها بالداخل ا�حتل من خالل خطة العزل اإلسرائيلية.    ،ا�حيط الفلسطي�ي

آخرها   �ان  وقد  بال��ايد،  للمستوطنات  التحتية  للبنية  ا�خدماتية  املشاريع  �ستمر 

ا�حافظة  اإلعالن عن مخطط إل�شاء خط صرف ص�� �خدمة املستوطنة األك�� ��  

مئات الدونمات الزراعية ��  حيث سيجرف هذا ا�خطط    م��،  2800"أر�ئيل" بطول  

حارس حارس  ،قرى  استيا  ،وق��ة  ،وكفل  الديك  ،و�روق�ن  ،ودير   ،وسرطة  ،وكفر 

فإن   .وم�حة  ،والزاو�ة  ،و�ديا بوز�ة  الرحيم  عبد  حارس  كفل  بلدية  لرئيس  ووفًقا 

�ىي كفل حارس شمال سلفيت، تحديًدا ��  ا�خطط يمر �� ا�جهة ا�جنو�ية من أرا

أمتار،   8م، و�عرض  2800مناطق (ا�حبايل، و��� حارس، وشتل الذئل)، و�بلغ طولھ  

). 2018(وفا،  و�� منطقة مزروعة بأ�جار الز�تون املعمرة 

 الخاتمةرابعاً: 

الضوء ع�� أهم مالمح املشروع االستيطا�ي ضمن حدود محافظة  سلط هذا الفصل   

��    .سلفيت سلفيت  محافظة  أن  من  أ من  ورغم  الغر�ية  الضفة  محافظات  صغر 

أك�� من   ��    82حيث املساحة، ويسك��ا  %  85(  اتجمعً   20ألف فلسطي�ي �عيشون 

�عت�� من أك�� ا�حافظات   ، إال أ��ا�� القرى والبا�� �� مدينة سلفيت)   ون م��م �عيش

الغر�ية تضررً  الضفة  �� شمال  االفلسطينية  ا نظرً   ، وذلك ملشروع االستيطا�يا من 

منطقة ب�ن  الرابط  االس��اتي��   األ   ملوقعها 
ً
شرق الساحلية   ،اغوار  واملنطقة 

.االفلسطينية غر�ً 

الفصل هذا  استعرض  سلفيت  وقد   �� لالستيطان  التار���  ابتدأ    ،التطور  والذي 

ومنرد�ي �� منطقة جبل ا�حلو غرب قر�ة م�حة،  األ   بالسيطرة ع�� معسكر ل�جيش

الفصل    و�� مستوطنة "ال�انا". ثم تطرق   ،ثم تحول ليصبح أول مستوطنة �� سلفيت

سلفيت،  إ منطقة   �� االستيطان  دوافع  للمنطقة  وأهمها��  االس��اتي��  ، املوقع 

ف��ااأل   وخصو�ة ضمن    ، را�ىي  ا�حافظة   �� املياه  ووفرة  ا�جب��،  الطبي��  واملشهد 
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الغر�ي، املائي  ا�حوض  ع��  �إضافة  إ  منطقة  السيطرة   �� املتمثل  الدي�ي  الدافع   �

ذات الدينيةاأل   املناطق  حارس   ة،ال��ودي  اتاملعتقد��    همية  كفل  قر�ة  موقع  مثل 

 الفلسطينية.  

الفصل  هذا  تطرق  عام  ال  كما  املوقعة  أوسلو  بموجب    ، 1993تفاقية  تم  وال�ي 

ع��   السيطرة  من  75م�حقا��ا  ثم  %   ، ج)  املصنفة  (املناطق  ا�حافظة  أرا�ىي 

القائمة �ش�ل غ�� قانو�ي ع��   سرائيليةاإل   تفاصيل املستوطنات  استعرض الفصل

، م��ا مستوطنتان  سرائيلية رئيسةإ  مستوطنة  16  وأشار إ�� وجود   را�ىي سلفيت،أ

بؤر استيطانية تحيط ��ا، ويعيش �� مستوطنات محافظة   7��  إ  ضافةصناعيتان، إ 

قرابة  سل مستوطن  65فيت  مدينة    و�عت��   .سرائي�� إ  ألف  أك��  أر�ئيل  مستوطنة 

الغر�ية الضفة  شمال   �� األقل    ،استيطانية  ع��  مستوطن أ  20ويسك��ا   لف 

   سرائي��.إ
ً
الذي يمتد بطول ،  جدار الفصل العنصري   كما تناول هذا الفصل أيضا

سلفيت  ا كيلوم��ً   91 محافظة  تم    ، ضمن  حوا��  إوالذي  تم 29نجاز  وقد  منھ،   %

ما �س�ى بـ "أصبع أر�ئيل" املنغرس �� جسد الضفة،  ي ال��ك�� ع�� مخطط ا�جدار ف

استكمالھ  ، والذي حال  داخل    10سيضم    ،��  سلفيت  محافظة  مستوطنات  من 

ا�جدار الفاصل. 

وما �سببھ من أضرار    ،ا�خطر الناتج من املستوطنات  كذلك استعرض هذا الفصل  

ا منطقة ا�حمية الطبيعية الفلسطينية (وادي  خصوصً   ،حيطةبيئية ع�� املناطق ا�

استعرض  قانا). العسكر�ة    كما  االجتماعية   ، سرائيليةاإل ا�حواجز  وآثارها 

حاليً واإل  واالقتصادية يوجد  حيث  محافظة    اعسكر�ً   احاجزً   32ا  �سانية،  ضمن 

ناقش ثم  للسيطرة  الفصل  سلفيت.  ا�خاضعة  االلتفافية  �� اإل   الطرق  سرائيلية 

�شاء بنية تحتية كب��ة للمشروع االستيطا�ي �� شمال إوكيف ساعدت ��    ،سلفيت

ا. كيلوم��ً   65حيث يقدر طول هذه الطرق �� محافظة سلفيت بحوا��  ،الضفة
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 سادسالفصل ال

 الصهيونيواقع االستيطان 
 في محافظة بيت لحم 

ةالحاليبحمزة     
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 تمهيد 

ا باملشروع االستيطا�ي �عت�� محافظة بيت �حم من أك�� ا�حافظات الفلسطينية تأثرً 

اإلسرائي�� االحتالل  وذلكلدولة  بمحافظة نظرً   ،  ا�جنو�ية  ا�جهة  من  اللتصاقها  ا 

 وجبالها.  موقعها االس��اتي�� واملركزي ع�� هضاب الضفة الغر�ية�سبب  و   ،القدس

إ�� اجتياح  ،  للسياحة العاملية  اال�ي �عت�� مقصًد   ،وقد �عرضت هذه املدينة املقدسة

منذ �شأة  و   ،ع�� مدى العقود املاضية  ،كب�� واس��داف ألراض��ا ا�خصبة واملرتفعة

ا كيلوم��ً  659. تبلغ مساحة محافظة بيت �حم 1948دولة االحتالل �� فلسط�ن عام 

حوا��    ا،مر�عً  (  234,801ويسك��ا  لإلحصاء فلسطي�ي  املركزي  ا�جهاز 

أراض��ا (حوا��    )، 2021، الفلسطي�ي العظ�ى من  الغالبية  للسيطرة  86وتخضع   (%

أثر   اتفاقية أوسلو، وقد �ان لذلك  اإلسرائيلية، و�� املناطق املصنفة (ج) بحسب 

ناحية من  ومدمر  االستيطانية  سل�ي  األطماع  أرا�ىي  ،��جيع   ا�حافظة  وضياع 

وع�� مدى حوا��    ،سع االستيطا�ي، حيث استغلت سلطات االحتالل ذلكلصا�ح التو 

لشرعنة تكثيف الوجود ال��ودي ع�� أرا�ىي الضفة    ؛سنة منذ أوسلو وح�ى اليوم   25

السياسية   ،الغر�ية السيطرة  هذه  وجود  و�سبب  الفلسطيني�ن.  أرا�ىي  ومصادرة 

ا للمشروع ت امتدادً وأصبح   ،األرض، فقد استبيحت أراض��ا بالقوة  والعسكر�ة ع��

ال�ي �ش�ل منطقة االس��داف االس��اتي�� األول للمشروع   ،االستيطا�ي حول القدس

تصاعد الوجود االستيطا�ي ��    ،1967الصهيو�ي السيا�ىي واالستيطا�ي. ومنذ عام  

�حم من    ،بيت  كب��ة  مساحات  ع��  بالسيطرة  ا�حا��  الوقت   �� ذروتھ  وصل  ح�ى 

العديد  األرا�ىي و�قامة  عدد ،  �سك��ا  ال�ي  املستوطنات،  �سبيً   من  من    اكب�� 

الفلسطي�ياملستوطن�ن الوجود  حيث  من  أما  فبحسب  األ   .  املركزي  صيل،  ا�جهاز 

�شمل املدينة    افلسطينيً   اتجمعً   48يوجد �� محافظة بيت �حم    لإلحصاء الفلسطي�ي،

 . ا�حيطة ��ا وا�خيمات والقرى 
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 الفلسطينية �� محافظة بيت �حم ): التجمعات 1خر�طة رقم (

 ) 2019, ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي( املصدر

�عد محافظة بيت �حم من أك�� ا�حافظات ال�ي تم تصنيف غالبية أراض��ا ضمن  

كمناطق  تصنف  من أراض��ا  %86حوا��  فاملناطق ا�خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية،  

وال�ي    ،% من أرا�ىي ا�حافظة للسيطرة الفلسطينية14(ج)، �� املقابل تخضع فقط  

��ا،   ا�حيطة  والقرى  املدينة  (ب)، �شمل  و  (أ)  مناطق   �� تقع  أن  و�قدر  وال�ي 

من95حوا�� عام  املواطن�ن  %  �ش�ل  املناطق   ،الفلسطيني�ن  هذه  ضمن  �سكنون 

 .ا�خاضعة للسيطرة الفلسطينية
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 بحسب اتفاقية أوسلو  بيت �حممحافظة وس�ان ): تصنيف أرا��ي 1قم (جدول ر 

 التصنيف 
 املساحة

 ) 2(كم

النسبة املئو�ة من مساحة  

 ا�حافظة (%) 

  عدد الس�ان

 التقديري 

�سبة الس�ان  

 الفلسطيني�ن (%) 

 60 140,881 8 50 )أ(مناطق 

 35 082,18 6 37 )ب(مناطق 

مناطق 

 )ج*(
572 86 11,740 5 

 100 1234,80 100 659 ا�جموع 

 ا منطقة ا�حميات الطبيعية التا�عة للسيطرة اإلسرائيلية*مناطق ج �شمل أيضً 

 تقديرات عدد الس�ان بحسب تحليل الباحث باالستناد إ�� �سبة الس�ان الفلسطيني�ن ** 

 )2019( ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�يو   ARIJ (2010)املصدر: 

  �� اإلسرائيلي�ن  واملستوطن�ن  الفلسطيني�ن  ب�ن  ما  الس�انية  الكثافة  و�مقارنة 

�� �ل كيلوم��    ون ا �عيشفلسطينيً   2,564محافظة بيت �حم، فإنھ يظهر أن حوا��  

(أ مناطق   �� ��    اإسرائيليً   امستوطنً   262ب)، مقابل  (و    )مر�ع  �ل كيلوم�� مر�ع   ��

الكب��)ج(مناطق   الفرق  الوا�ح  ومن  مقارنة    .  للفلسطيني�ن  الس�انية  الكثافة   ��

اتفاقية أوسلو  ،باملستوطن�ن اإلسرائيلي�ن نتيجة  أن    ،وذلك  ال�ي �ان من املفروض 

أك�� من ر�ع قرن. و�حسب مكتب األمم ما زالت مستمرة منذ  إال أ��ا    ،ت�ون مرحلية

اإل�سانية الشؤون  لتنسيق  (-املتحدة  معظم  ، ) ,2015OCHAأو�شا  املناطق   فإن 

�حم بيت  محافظة   �� (ج)  والتوسع    ،املصنفة  النمو  من  محظورة  مناطق   ��

و  % م��ا مناطق إطالق نار وتدر�ب عسكري إسرائي��،38الفلسطي�ي، حيث تصنف  

 ,2015OCHA% مناطق توسع للمستوطنات (12  و  طبيعية،  ات% مناطق محمي34

ا و�� حاليً   ،ف الغر�ي للمحافظةفتقع معظمها �� منطقة الر�  ،% املتبقية16  الـ  أما  ،)

 تحت ��ديد املصادرة من قبل سلطات االحتالل لصا�ح التوسع االستيطا�ي. 
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 1995): تقسيم محافظة بيت �حم حسب اتفاقية أوسلو 2خر�طة رقم (

العامل  اسرائي�� �� محافظة بيت �حم، فلعل أهمهاإل   ملشروع االستيطا�يا  دوافع أما   

ال��ود  �عت�� املتمثل �� أهمية بيت �حم التار�خية والدينية، حيث    ،يديولو�� الدي�ياأل 

وا�خليل) �حم  (بيت  القدس  جنوب  "��ودا"  ، منطقة  �سمو��ا  كما  منطقة    ، أو 

ح�ام السيطرة  إ  اس��اتيجية لها م�انة تار�خية ودينية ال يمكن التفر�ط ��ا، بل يجب

سرائيلية. ومن  اإل   خضاعها للسيطرة، و�اض��ار أ وضم أك�� مساحة ممكنة من    ،عل��ا

 ، أن توزيع املستوطنات �� محافظة بيت �حم و�سميا��ا  ،اكما سيتب�ن الحًق   ،الوا�ح

 
ً
ارتباط وثيًق يرتبط  دينيةا  توراتية  ومواقع  بنصوص  خالل  إ  يحاولون   ،ا  من  حياءها 

وخصوصً  االستيطا�ي،  األثر�ةاملشروع  املواقع   �� ق��  م��ا    ،ا  الن�ي  موقع  (أم  راحيل 

واعتباره من ال��اث   ،والذي تمت السيطرة عليھ  ،يوسف عليھ السالم) شمال املدينة

 وتم عزلھ عن بيت �حم من خالل جدار الفصل العنصري.  ،ال��ودي
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ضمن سلسلة جبال فلسط�ن    �حافظة بيت �حم  ولعل املوقع االس��اتي�� الوسطي

ح�ام إ   ��ذلك  ساعد  � حيث    ،سرائي�� ف��اإل ا  ا لالستيطانا مهًم ش�ل دافعً   ،العالية

الغر�ية الضفة  جنوب  مناطق  ع��  األمنية  ع��    ،السيطرة  السيطرة  خالل  من 

م�� فوق سطح البحر. كما   900�� أك�� من  إ  �عضها  وال�ي يرتفع  ،املرتفعات ا�جبلية

�حم بيت  �حافظة  الشرقية  ا�جهة  من  االس��اتي��  املوقع  ساحل  و   ، أن  ع��  املطل 

ش�ل   ،ا ضمن منطقة األغوار الوسطىا عامليً ا سياحيً والذي �عت�� موقعً   ، حر امليتالب

مهًم دافعً  فا  كذلك  �حم.  بيت  منطقة  ع��  للسيطرة  �حم إا  بيت  أرا�ىي  خصو�ة  ن 

ف��ا الطبيعة  وجمال  دافعً  ،الزراعية  آخَر ش�ل  اإل   ا  ف��الالستيطان   ، سرائي�� 

% من  60حوا��  حيث �ش�ل املساحات الزراعية    ،ا �� منطقة الر�ف الغر�يخصوصً 

�� األطماع االقتصادية كجزء من املشروع �ش�� إ  . وهذا(ARIJ, 2010)املنطقة الغر�ية  

الفلسطينيةاإل   االستيطا�ي الطبيعية  املوارد  ع��  السيطرة   �� وأهمها   ،سرائي�� 

 ، توطن�ن ف��ااألرا�ىي الزراعية. وقد وفرت ح�ومة االحتالل بنية تحتية شاملة للمس

الطرق  شب�ات  حيث  وال�حية  ،من  التعليمية  مناأل �  وتوف�  ،وا�خدمات 

 واملساعدات، مما �جع املستوطن�ن للسكن ف��ا.

 تطور االستيطان الصهيوني في محافظة بيت لحمأوالً: 

والفلسطينية العر�ية  التار�خية  املصادر  معظم  ��    ،تذكر  االستيطا�ي  املشروع  أن 

وذلك �عد احتالل    ، 1967�� العام    بدأ     ،بيت �حممحافظة  وم��ا    ،الضفة الغر�ية

ا�جيش اإلسرائي�� للضفة الغر�ية وقطاع غزة وا�جوالن وسيناء، وقليل من املصادر  

للسيطرة    تخضع الضفة الغر�ية    �انت  حيث   ، 1967تحدثت عن االستيطان قبل عام  

ذ   �� �شأة  األردنية  أن  تذكر  واإلسرائيلية  األجنبية  املصادر  �عض  لكن  الوقت،  لك 

�حم بيت  منطقة   �� الصهيو�ي  االستيطا�ي  العام    �عود   ،املشروع  حيث  1927إ��   ،

�حم لبيت  الغر�ي  الر�ف  أرا�ىي  ع��  إسرائيلية  مستوطنة  أول  و��    ،أ�شئت 

" زرا��  �شأت كتجمع صغ�� ع�� ش�ل "كيبو�س  ال�ي  مستوطنة "كفار عتصيون"،
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املصادر    إضافة إ�� كيبو�سات أخرى محيطة ��ا، وتذكر هذه ،  متدينون ��ود   �سكنھ

وأطلق عل��ا اسم "كفار  ،  هو من أسس هذه املستوطنة  اا متدينً أن رجل أعمال ��وديً 

 .  (Peace now, 2015)  1948وقد استمر وجود هذه املستوطنة ح�ى عام  عتصيون" 

 1948كفار عتصيون عام كيبو�س ): 1( صورة رقم

 املصدر: أرشيف باملاخ 

اإلسرائيلية املستوطنات  عام    املقامة  اختفت  حرب  �عد  الغر�ية  الضفة   ��1948،

بما ،  1967احتالل الضفة الغر�ية عام  و�عد  خضعت الضفة ل�حكم األرد�ي.  حيث  

�حم بيت  أخرى ،  ف��ا  إ�شاء مستوطنة كفار عتصيون مرة  طلب   ، وذلكأعيد  �عد 

عتصيون، كفار  لكيبو�س  القدامى  ال��ود  املستوطن�ن  أبناء  من  فتمت  مجموعة 

(الدو�ك،    1967  يوليو  / �� شهر تموز   املوافقة ع�� ذلك بقرار من ال�ابينت اإلسرائي�� 

2004  .( 
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مستوطنة  عتصيون   �عت��  و   كفار  الغر�ية  الضفة  مستوطنات  أوائل  محافظة  من 

�حم، الوقد    بيت  ف��ة  من  شهدت  العديد  �شوء  املا�ىي  القرن  من  سبعينيات 

 �� ومستوطنة   ا�حافظة،  املستوطنات  �حم،  بيت  شمال  "جيلو"  مستوطنة  مثل 

بيت �حم،   "ت�واع" شرق  بيت �حم، ومستوطنة  . و�عد  وغ��ها"افرات"جنوب غرب 

�حم لبيت  الغر�ي  الر�ف  أرا�ىي  ع��  املقامة  عيليت"  "بيتار  أك��    ،مستوطنة 

من حيث عدد الس�ان واملساحة، حيث يبلغ عدد س�ا��ا   ا�حافظةاملستوطنات ��  

�سمة  50أك�� من   (البلدية)،   ،ألف  �حم  بيت  يز�د عن عدد س�ان مدينة  ما  وهو 

 مساحة املستوطنات ، كما يقدر مجموع  دونم  4700وتقدر مساح��ا ا�حالية بحوا��  

فعلية ملناطق نفوذ  ألف دونم، لكن السيطرة ال  20اإلسرائيلية �� بيت �حم بحوا��  

الغالبية العظ�ى من مساحة أرا�ىي  و   ألف دونم.    50تز�د عن  ،  املستوطنات تبقى 

وقد تنامى     .و�� املناطق املصنفة (ج)  ،محافظة بيت �حم خاضعة لسلطة االحتالل

ح�ى استفحل ��    ،ع�� مدى خمسة عقود   محافظة بيت �حماملشروع االستيطا�ي ��  

بؤرة   20و   مستوطنة إسرائيلية  17ا�حافظة  ��  ث يوجد  ، حياليوم  هو  أراض��ا كما

يقط��ااستيطانية إسرائي��  146حوا��    ،  مستوطن  البيانات ألف  آخر  حسب   ،

ملؤسسة   التفاعلية  ا�خر�طة   �� يظهر  كما  ) Washington  واشنطناملتوفرة 

Institution, 2021) . 

�� محافظة  ا�جداول والرسوم البيانية التالية تو�ح عدد املستوطنات اإلسرائيلية  

   للف��ة الزمنية:  اوعدد املستوطن�ن التقديري ف��ا تبعً بيت �حم، 

  



 االستيطان الصهيو�ي واقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 للف��ة الزمنية ا تبعً  املقامة ): عدد املستوطنات اإلسرائيلية2جدول رقم (

 عدد املستوطنات الناشئة  الف��ة الزمنية

1970-1967 2 

1975-1971 5 

1980-1976 2 

1985-1981 6 

1991-1986 2 

 17 ا�جموع 

  Israel Central Bureau of Statistics(2016)  ع�� بناءً املصدر: الباحث 

 للف��ة الزمنية  ا�� محافظة بيت �حم تبعً  املقامة ): عدد املستوطنات اإلسرائيلية1ش�ل (

 )Israel Central Bureau of Statistics (2016) )1 ع�� معلومات املصدر: الباحث بناءً 

أن عدد املستوطنات اإلسرائيلية �� محافظة    ، من الرسم البيا�ي األول أعاله  يالحظ 

حيث تم    ،قد تزايد �ش�ل م�حوظ �� سبعينيات وثمانينيات القرن املا�ىي  ،بيت �حم

سلطات  أن  الوا�ح  ومن  الف��ة،  هذه  خالل  �حم  بيت  مستوطنات  معظم  إ�شاء 

ع�� السيطرة ع�� ا�ح�� ا�جغرا�� الذي سيب�ى   ،االحتالل قد ركزت خالل هذه الف��ة

 .عليھ املشروع االستيطا�ي

 2020ح�ى    2001من العام  هناك أحياء استيطانية توسعية و�ؤر �� �عض املستوطنات  )1(

0

2

4

6

8

1967-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1991

عدد املستوطن�ن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �حم تمحافظة بيالفصل السادس: 
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 (سنوات مختارة) ): عدد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� محافظة بيت �حم 3جدول رقم (

 عدد املستوطن�ن  السنة 

1970 2,089 

1974 3,098 

1978 8,377 

1982 16,174 

1990 59,269 

2003 72,600 

2017 117,052 

2020 146,579 

   Institute Washington (2021)و) 2020ع�� مركز اإلحصاء الفلسطي�ي ( املصدر: الباحث بناءً 

 Central Bureau of Statistics (2016)  Israelو

 ا للف��ة الزمنية): تزايد عدد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� محافظة بيت �حم تبعً 2( رقم ش�ل

   Institute Washington (2021)و) 2020الفلسطي�ي ( مركز اإلحصاءع��  املصدر: الباحث بناءً 

 Central Bureau of Statistics (2016)  Israelو

الثا�ي  و�ظهر البيا�ي  املستوطن�ن  ،الرسم  عدد   �� الكب��  ��  خصوصً   ،ال��ايد  ا 

العقدين األخ��ين و�عد مرحلة أوسلو، ال�ي من الوا�ح أن سلطات االحتالل ركزت  

ع��   االحتالل ف��ا  سلطات  اعتمدت  وقد  الس�انية.  والز�ادة  الديموغرا��  ، ا�جانب 
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 االستيطان الصهيو�ي واقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال��ود  واملهاجر�ن  للمستوطن�ن  الس�ا�ي  ال��ايد  واستيعاب  احتواء  ع��    ، لضمان 

البؤر   إ�شاء  أيضا  ذلك  وساعد  تدر���،  �ش�ل  القائمة  املستوطنات  توسيع 

حو�لها إ�� أحياء داخل  ومن ثم ت ،لتوسيعها ؛االستيطانية حول املستوطنات القائمة

 هذه املستوطنات.

 في محافظة بيت لحماالستيطان الصهيوني  أشكال ثانياً:

المستوطنات  .1

) أن مجموع املستوطنات اإلسرائيلية �� بيت  2020يذكر جهاز اإلحصاء الفلسطي�ي (

و�ختلف هذا العدد لدى   ألف مستوطن،   89يقط��ا حوا��    ،مستوطنة  13�حم يبلغ  

االستيطان �شؤون  املتخصصة  األخرى  �عض    ،املؤسسات  اعتبار  حيث  من 

أرا�ىي ع��  املقامة  �حم  محافظة  املستوطنات  محافظة   ،بيت  مستوطنات  من 

 
ً

ا، كذلك هناك �عض األحياء االستيطانيةأو محافظة ا�خليل جنو�ً   ،القدس شماال

والبعض    ،املؤسسات مستوطنة منفصلة  �عض�عت��ها  التا�عة ملستوطنات مجاورة،  

 - األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإل�سانية  ا. و�حسب مكتبا توسعيً اآلخر �عت��ها حيً 

100يقط��ا أك�� من    ، مستوطنة إسرائيلية �� محافظة بيت �حم  19يوجد  ،  أو�شا

) إسرائي��  مستوطن  أر�ج OCHA, 2015ألف  معهد  أما  عدد    ،)،  أن  فيذكر 

آالف مستوطن إسرائي��    105يقط��ا    ،مستوطنة  21� ا�حافظة يبلغ  املستوطنات �

(ARIJ, 2010)  . 

الدراسة  هذه  ا�ختلفة  ،��  املؤسسات  تذكره  ما  ع��  االطالع  تحليل    ،و�عد  و�عد 

قرابة  و   ،مستوطنة رئيسة  17تم اعتبار وجود    ،خرائط محافظة بيت �حم وحدودها

محيطة    20 استيطانية  ا�حافظة��ا  بؤرة   Israel)اإلسرائي��  حصاء  اإل حسب    �� 

Central Bureau of Statistics, 2017)ف��ا   اإلسرائيلي�ن  مجموع املستوطن�ن  ، و�بلغ 
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 Washington) حسب ا�خارطة التفاعلية ملؤسسة واشنطن    ا،مستوطنً   146,579

Institute, 2021)  

 م�خص معلومات املستوطنات اإلسرائيلية �� محافظة بيت �حم): 4جدول رقم (

 رقم 
اسم 

 املستوطنة

األرض  

الفلسطينية  

عل��ا  ةاملقام

 املستوطنة

املوقع  

ا�جغرا�� 

  ��

 ا�حافظة 

سنة 

 *سالتأسي

املساحة 

التقدير�ة  

 (دونم)***

عدد 

 **املستوطن�ن

 التوجھ 

 األيديولو�� 

**** 

1 
كفار 

 )2(عتصيون 

و�يت  نحال�ن 

 أمر وصور�ف

غرب 

 جنوب 
 دينية  900 000,1 1967

2 
روش  

 تزور�م
 نحال�ن 

غرب 

 جنوب 
 دينية  1,038 900 1969

 جيلو  3

بيت جاال 

وشرفات 

والو�جة  

 و�يت صفافا

شمال  

 غرب
 مختلطة  26,900 3,000 1971

4 
لون أ 

 شيفوت 

نحال�ن و�يت  

 أمر 

غرب 

 جنوب 
 دينية  3,498 1,100 1971

5 

م��بيھ  

 شاليم
عرب 

 الرشايدة 

شرق 

 جنوب 
 علمانية  236 430 1971

 هار جيلو 6
بيت جاال 

 والو�جة

شمال  

 غرب
 علمانية  1,653 470 1972

 ا�خضر اليعازر  7
غرب 

 جنوب 
 دينية  2,616 600 1975

توطنات تقع ع�� ا�حدود ب�ن ا�حافظات، فمن الناحية ا�جنو�ية، فيقع قسم  من ا�جدير ذكره أن �عض املس  )2(

هذه    �� ويستوطن  �حم،  بيت  محافظة   �� اآلخر  وا�جزء  ا�خليل،  محافظة   �� عتصيون  كفار  مستوطنة  من 

مستوطن، وقد تم كذلك تكرار ذكر هذه املستوطنة �� الفصل�ن ا�خاص�ن بكال ا�حافظت�ن. أما    900املستوطنة  

محافظة   من  ضمن  غنيم)  أبو  (جبل  هارحوما  ومستوطنة  جيلو  مستوطنة  من  قسم  يقع  الشمالية،  الناحية 

مستوطن. وقد   ألف   47اآلخر ضمن محافظة بيت �حم، ويستوطن �� �لتا املستوطنت�ن حوا��    والقسمالقدس،  

 تم تكرار ذكر هذه املستوطنات �� �لتا ا�حافظت�ن.  



 االستيطان الصهيو�ي واقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تقواع  8
تقوع و�يت 

 �عمر

الوسط  

 الغر�ي
 مختلطة  4,452 1,100 1977

 فرات أ  9
ا�خضر 

 وأرطاس 

غرب 

 جنوب 
 دينية  12,829 2,300 1979

10 
معاليھ  

 عاموس

عرب 

 الرشايدة 

جنوب  

 غرب
1981 350 882 

دينية  

 حر�ديم

 دينية  2,659 600 1982 غرب ا�خضر نيفي دانيال 11

 نوكديم  12
تقوع و�يت 

 �عمر
 مختلطة  2،404 700 1982 وسط

 نحال�ن  جفعوت 13
غرب 

 جنوب 
 دينية  80 130 1982

 العبيدية  فينات أ  14
شرق 

 شمال 
 دينية  230 100 1983

15 
بيتار  

 عيليت 

حوسان 

ونحال�ن  

 ووادي فوك�ن

 64,383 4,700 1985 غرب
دينية  

 حر�ديم

 بيت ع�ن 16

ا�جبعة  

ونحال�ن  

 وصور�ف

غرب 

 جنوب 
 دينية  1,729 750 1989

17 

 –هار حوما 

جبل أبو  

 غنيم

بيت �حم  

و�يت ساحور  

 وصور�اهر

شمال  

 غرب
 مختلطة  20,090 300,2 1991

 146,579 20,530 ا�جموع

 )Israel Central Bureau of Statistics, 2017*سنة تأسيس املستوطنات بحسب معلومات اإلحصاء اإلسرائي�� (

 (Washington Institute, 2021)**عدد س�ان املستوطنات بحسب معلومات ا�خارطة التفاعلية ملؤسسة واشنطن 

 (ARIJ, 2010) ***مساحة املستوطنات بحسب معلومات معهد أر�ج (بتصرف)

 (OCHA, 2021)****التوجھ األيديولو�� للمستوطنات بحسب معلومات أو�شا 

 جدول مصدرها تحليل الباحثاملعلومات األخرى الواردة �� ا�

 البؤر االستيطانية  .2

املاضي�ن  العقدين  إ�شاؤها خالل  تم  ال�ي  البؤر االستيطانية  �� مناطق   يقدر عدد 

الغر�ية، من    الضفة  ��    ،بؤرة  200بأك��  أما  والتالل.  ا�جبال  رؤوس  ع��  معظمها 

 ، بؤرة استيطانية �� محيط املستوطنات  20فقد تم إ�شاء حوا��    ،محافظة بيت �حم
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وأصبحت    ،ا، والبعض األخر تم إقامة مبان و�يوت حجر�ة م�ا��ازال �عضها قائًم   ما

الجزءً   اليوم هذه  معظم  أن  و�الحظ  القائمة،  اإلسرائيلية  املستوطنات  من  بؤرا 

 . 2003و  1995االستيطانية قد تم إ�شاؤها �� الف��ة ما ب�ن 

 البؤر االستيطانية اإلسرائيلية املقامة ع�� أرا��ي محافظة بيت �حم ): 5جدول رقم (

  OCHA )2021(و   ARIJ (2010)املصدر: 

 رقم 
اسم البؤرة  

 االستيطانية 

األرض الفلسطينية  

 املقامة عل��ا البؤرة 

املستوطنة األم  

 التا�عة لها 

سنة  

 اإل�شاء

املساحة 

التقدير�ة 

 (دونم) 

 130 1995 افرات  ا�خضر وأرطاس  ان غ جيفعات هاد 1

 40 1996 نوكديم تقوع و�يت �عمر نوكديم جنوب شرق  2

 90 1996 تقواع تقوع و�يت �عمر جنوب شرق تقواع  3

 20 1996 بات ع�ن  ا�جبعة ونحال�ن  شمال بات ع�ن  4

 80 1998 ال ديفيد  تقوع و�يت �عمر سدي بار 5

 40 1998 الون شيفوت  نحال�ن و�يت أمر جيفعات هاهيش  6

 70 1999 معاليھ عاموس  الرشايدة عرب  اي�ي هانخال  7

 170 1999 بات ع�ن  ا�جبعة ونحال�ن  غرب بات ع�ن  8

 130 2001 افرات  ا�خضر وأرطاس  جيفعات هاتمار  9

 70 2001 اليعازر  ا�خضر  دير�ك هاعفوت  10

 110 2001 تقواع تقوع و�يت �عمر تقواع ب و ج 11

 90 2001 تقواع تقوع و�يت �عمر تقواع د 12

 30 2001 بات ع�ن  ا�جبعة ونحال�ن  ماسوت يت�حاق  13

 70 2002 ال ديفيد  تقوع و�يت �عمر معاليھ ر�حفام  14

 30 2002 نيفي دانيال  ا�خضر  شمال نيفي دانيال  15

 40 2003 بات ع�ن  ا�جبعة ونحال�ن  قرب بات ع�ن  16

 130 2013 افرات  ا�خضر وأرطاس  جيفعات ايتام  17
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 جدار الفصل العنصري  .3

، وجهت سلطات 2002  منذ أن بدأ بناء ا�جدار الفاصل حول الضفة الغر�ية �� عام  

القدس   منطقة  ع��  ترك��ها  محور  اإلسرائي��  أولو�ة االحتالل  وأعطت  ومحيطها، 

التخطيط والبناء لعزل مدينة القدس عن املدن والقرى ا�حيطة ��ا، و�حكم موقع 

فقد اختارت سلطات االحتالل البدء    ،مدينة بيت �حم من ا�جهة ا�جنو�ية للقدس

املدخل   ع��  الفلسطينية  السيطرة  مناطق  حدود  ع��  ف��ا  الفاصل  ا�جدار  ببناء 

م�جد بالل    ، أي منطقة و�القرب من منطقة قبة راحيل  ،حمالشما�� ملدينة بيت � 

، وقد امتد ا�جدار الفاصل  القدس و�يت �حم  بن ر�اح، ومن هناك بدأت خطة عزل 

الشما�� املدينة  حدود     ،ع�� 
ً
شرق ساحور  بيت  منطقة  العزل  جاال   ،اليشمل  و�يت 

مالية ب�ونھ من  ثم املناطق الر�فية، وقد تم�� ا�جدار الفاصل �� املنطقة الش  ،اغر�ً 

. وقد تم تخطيط  ام��ً   12وارتفاعھ الذي يصل �� �عض أجزائھ إ�� حوا��  ،  ا�خرسانة

 
ُ
ا  ظهر خرائط ا�جدار مسارً مسار ا�جدار �� محافظة بيت �حم ع�� مستو��ن، حيث ت

املدينة �عمق  ومسارً   ،يحيط  ع��ا،  الغر�ي  الر�ف  خط  و�فصل  من  بالقرب  آخر  ا 

االحتال سلطات  لكن  األول الهدنة،  املسار  املاضية  السنوات  ع��  نفذت  و�عمق    ،ل 

 ا�جدار داخل ا�حافظة ليقطع أوصالها.

اإل�سانية الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  فإن   ،OCHA )2021(  -و�حسب 

كم، وقد  56جدار الفصل العنصري يمتد ضمن حدود محافظة بيت �حم بطول  

حوا��   منھ  يزال    ، %42اكتمل  ا�خطط  20وال  من  والبا��  اإل�شاء،  قيد  منھ   %

استكمالھ بحسب ما �شرت سلطات االحتالل من خرائط، و�� حال استكمال بناء 

ا عن محافظة بيت  ا فلسطينيً تجمعً   12فإنھ سيعزل حوا��    ،ا�جدار حسب ا�خطط

ظة أن طول ا�جدار الك�� داخل حدود محاف  (ARIJ, 2010)معهد أر�ج    و�ذكر  �حم.  

را�ىي  أ   املساحة ا�خطط عزلها خلف ا�جدار من  وأن  كم.  80يبلغ حوا��    ،بيت �حم

�شمل قرى الر�ف الغر�ي (الو�جة، نحال�ن،  ��  و   ،2كم   176بحوا��    ، تقدر ا�حافظة
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ا حوسان، بت��، واد فوك�ن، ا�جبعة، خر�ة زكر�ا، خلة البلوطة)، وال�ي تتصل حاليً 

نفق   خالل  من  املدينة  مركز  األرا�ىي  مع  مساحة  وتقدر  كما  ا�خضر،  منطقة   ��

%60أي ما �ش�ل حوا��    ،2كم 108حوا��  ب  ،الزراعية ضمن املنطقة ا�خطط عزلها

ال�لية   مساح��ا  �حم (ARIJ, 2010)من  بيت   �� الغر�ي  الر�ف  منطقة  وتمتاز   .

، وقد شيد مياههاووفرة    ،وخصو�ة أرضها  ،بجمال طبيع��ا  ،املس��دفة باالستيطان

و�س�� سلطات االحتالل إ��    ،هذه األرا�ىي تجمع مستوطنات "غوش عتصيون"  ع��

 ضم هذه املناطق ضمن ما �س�ى "مخطط القدس الك��ى". 

الطرق االلتفافية   .4

بيت    محافظة   �� اإلسرائيلية  للسيطرة  ا�خاضعة  االلتفافية  الطرق  أهم  ي��  فيما 

 احث: و�ناء ع�� معلومات الب ،بحسب ال��قيم اإلسرائي�� ،�حم

ا بالقدس، حيث  الذي ير�ط شمال الضفة بجنو��ا مرورً   الرئيس:   60شارع رقم   •

ضمن محافظة بيت �حم من منطقة "غوش عتصيون"    يمتد هذا الشارع الرئيس

   ا بالقرب من قر�ة ا�خضر باتجاه بيت جاالمرورً   ،اجنو�ً 
ً

�طول و   ،والقدس شماال

كم ضمن محافظة بيت �حم. و�ذكر أن هذا الشارع �ان يمر من وسط   15حوا��  

القدس باتجاه  �حم  بيت  القدس  ،مدينة  شارع  �س�ى  لكن  -حيث  ا�خليل، 

مساره بتغي��  قام  ملتًف   ،االحتالل  ا�جهة ليصبح  من  �حم  بيت  مدينة  حول  ا 

 الغر�ية.  

رقم   • املنطقة  : 356شارع   �� تقوع وزع��ة  ب�ن منطقة  ير�ط  الشرقية   وهو شارع 

فرات باتجاه منطقة جبل الفرد�س  و�  و�متد ب�ن منطقة وادي سع��  ،لبيت �حم

 كم.   6"ه��وديون" بطول حوا��  

وهو شارع ير�ط ب�ن منطقة زع��ة وجبل الفرد�س "ه��وديون"    : 398شارع رقم   •

حوا��   بطول  القدس  مدينة  إ��  املؤدي  مزمور�ا  حاجز  و�رتبط    11باتجاه  كم، 

. 356�شارع رقم 
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و�ر�ط ب�ن    ،باتجاه الغرب  الرئيس  60وهو شارع متفرع من شارع    :375شارع رقم   •

ا بمستوطنة بيتار عيليت باتجاه ا�خط األخضر  مرورً   ،منطقة ا�خضر وحوسان

 كم.   5واألرا�ىي ا�حتلة، و�متد بطول حوا��  

�ر�ط ب�ن  و   ،الرئيس باتجاه الغرب  60وهو شارع متفرع من شارع    :367شارع رقم   •

ومستوطنا��ا عتصيون  غوش  غر�ً مرورً   ،منطقة  ا�جبعة  بقر�ة  ا�خطا  باتجاه  ا 

 كم.   10األخضر واألرا�ىي ا�حتلة، و�متد بطول حوا��  

�ر�طو   ،الرئيس باتجاه الشرق   60وهو شارع متفرع من شارع    :3157شارع رقم   •

ومستوطنا��ا عتصيون  غوش  منطقة  ا�جنو�ي  مرورً   ،ب�ن  الر�ف  بقرى  جورة(ا 

6باتجاه تقاطع تقوع، و�متد بطول حوا��    )،سلمونة ووداي النيص  الشمعة وأم

    كم.

الحواجز العسكرية  .5

املاضية السنوات  ع��  اإلسرائي��  االحتالل  سلطات  حواجز    ،أقامت  منظومة 

  ومرتبط عسكر�ة منتشرة �� أرجاء ا�حافظة �افة، �عضها دائم و�عضها اآلخر مؤقت  

السيطرة   إح�ام   �� ا�حواجز  من  املنظومة  هذه  ساعدت  وقد  امليدانية.  باألوضاع 

الفلسطينية والقرى  البلدات  ع��  االحتالل  من  الفصل    ،العسكر�ة  نظام  و�عز�ز 

ومنعهم من حقوقهم األساسية   ، ان الفلسطيني�نوا�حد من حركة الس�  ،العنصري 

ا�حركة أثر  والتنقل،  ��  لها  و�ان  كما  وغ��ها،  والعبادة  من    والعمل  ومدمر  سل�ي 

�سانية. وقد وصل عدد ا�حواجز العسكر�ة �� واإلاالجتماعية واالقتصادية    النوا��

ب�ن حواجز دور�ات ما    ،)3(احاجزً   50إ�� حوا��    ،بيت �حم خالل ف��ة االنتفاضة الثانية

�وابات ع�� ا�جدار الفاصل،  و �وابات حديدية ع�� الطرق،  و أبراج مراقبة،  و دائمة،  

ترابية،  و  ف��ات و سمنتية،  إ  مكعباتو سواتر  ان��اء  و�عد  متنقلة.  دور�ات  حواجز 

 مراجعة الباحث لعدة مصادر.عدد تقديري �عد  )3(
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العام    املواجهات حوا��  امليدا�ي  ا�حواجز  2010والتصعيد  من  العديد  إزالة  تم   ،

بيت  واإل ال��ابية   بمنطقة  تحيط  ودائمة  ثابتة  حواجز  و�قيت  الطرق،  عن  سمنتية 

أبراج مراقبة   ،�حم ا�حتلة، وم��ا  القدس واألرا�ىي  م��ا حواجز رئيسة مع منطقة 

ا ع�� مداخل  ة مفتوحة حاليً قائمة ع�� مسار ا�جدار الفاصل، وم��ا بوابات حديدي

إ�� إضافة  والطرق    الطرق،  واملدينة  القرى  مداخل  ع��  متنقلة  تفتيش  حواجز 

 االلتفافية. 

بحسب    ،وفيما ي�� استعراض ل�حواجز الرئيسة والدائمة ا�حيطة بمنطقة بيت �حم

   معلومات الباحث:

مدين�ي  يفصل هذا ا�حاجز ب�ن ":300املدخل الشما�� لبيت �حم "جيلو حاجز  •

ويعت�� البوابة ا�جنو�ية ملدينة القدس و�مر من خاللھ يوميا  ،بيت �حم والقدس

العمال و�عض الس�ان ممن يحملون تصار�ح عمل، و�منع هذا ا�حاجز    ،آالف 

، و�حمل هذا 2000من س�ان بيت �حم إ�� القدس منذ عام  )4(%  95دخول حوا��  

ا�حدودية   املعابر  مواصفات  التفتيش   ،والدوليةا�حاجز  إجراءات  حيث  من 

 والوسائل التكنولوجية املستخدمة. 

وهو   ، : يقع إ�� الغرب من بيت �حم قرب قر�ة ا�خضربيت جاال  -حاجز األنفاق •

فقط اإلسرائيلية  املركبات  لعبور  �خم  الهو�ات   ، حاجز  يحملون  وملن 

ا باتجاه  املركبات  �ع��  حيث  املستوطن�ن،  من  وأغل��م  من  اإلسرائيلية  لقدس 

 خالل نفق يقع �عد ا�حاجز. 

الكونتين�: • ع��    حاجز  �حم  بيت  �حافظة  الشرقية  الشمالية  األطراف   �� يقع 

يمر من    ،وهو حاجز رئيس �خم ودائم  ، أرا�ىي السواحرة الشرقية �� القدس

خاللھ جميع الفلسطيني�ن الذين يتنقلون ب�ن شمال الضفة وجنو��ا، حيث يقع  

 10ال توجد إحصائيات دقيقة �� هذا ا�جانب، ولكن يقدر أن عدد حملة التصار�ح من بيت �حم ال يتجاوز  )4(

 % من س�ان ا�حافظة.5آالف �خص، والذي يمثل  
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الر  الوحيد  الطر�ق  املركبات ع��  تفتيش  و�تم  وا�جنوب،  الشمال  ب�ن  ابط 

 واأل�خاص �ش�ل يومي فيھ. 

الو�جة: • قر�ة   حاجز  طر�ق  ع��  الو�جة  قر�ة  قرب  �حم  بيت  غرب  شمال  يقع 

ال�ي تحمل اللوحة   املستوطن�ن   مخصص ملركباتوهو    ،املا�حة امل�جرة �� القدس

 و�فصل بيت �حم عن القدس.  ،اإلسرائيلية الصفراء

وهو  ،يقع إ�� الشرق من بيت �حم قرب جبل أبو غنيم  أبوغنيم:-ور�احاجز مزم  •

ال�ي تحمل اللوحة   املستوطن�ن  البضائع، وملركباتحاجز تجاري مخصص لنقل  

 و�فصل بيت �حم عن القدس. ، اإلسرائيلية الصفراء

إ��    يقع ع�� ا�خط األخضر قرب مستوطنة بيتار عيليت  "بيتار":- حاجز حوسان •

، وهو مخصص 1948و�فصلها عن األرا�ىي ا�حتلة عام    ،مالغرب من بيت �ح

 .ال�ي تحمل اللوحة اإلسرائيلية الصفراء املستوطن�ن لعبور مركبات

ا�جبعة:  • ا�خط  حاجز  ع��  إ�� األ   يقع  �حم  خضر  بيت  من  الغر�ي   ، ا�جنوب 

عام   ا�حتلة  األرا�ىي  عن  مخصص  1948و�فصلها  وهو  مركبات،   لعبور 

 .ال�ي تحمل اللوحة اإلسرائيلية الصفراء املستوطن�ن

يفصل ب�ن محافظة بيت �حم وا�خليل �� ا�جهة ا�جنو�ية قرب   حاجز عتصيون: •

تجمع مستوطنات غوش عتصيون، وتنتشر حول منطقة عتصيون نقاط تفتيش  

متنق  وحواجز  �حم ومراقبة  بيت  ب�ن  الرابط  الوحيد  الشارع  ع��  و�قع  لة، 

 وا�خليل. 

جاال   • بيت  جاال  :DCOحاجز  بيت  ملدينة  الغر�ي  املدخل  ع��  الطر�ق    يقع  ع�� 

 و�رج مراقبة. ،وجد عليھ بوابة حديدية مفتوحةوت الرابط مع قر�ة الو�جة،

بيت �حم قرب قر�  حاجز ا�خضر "النشاش":  • الغر�ي ملدينة  ة يقع ع�� املدخل 

مفتوحةوت  ا�خضر، حديدية  بوابة  عليھ  مراقبة  ،وجد  تفتيش    ،و�رج  وحواجز 

 متنقلة. 
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بالقرب   ع�ن جدي: -حاجز البحر امليت • �� أق�ىى شرق محافظة بيت �حم  يقع 

رقم   شارع  ع��  امليت  البحر  عبور    90من  و�منع  جدي،  ع�ن  قرب  االلتفا�� 

ا�جنو�ية وطر�ق ب�� السبع، وهو مخصص فقط    الفلسطيني�ن باتجاه الشواطئ

 للمستوطن�ن اإلسرائيلي�ن. 

المعسكرات والقواعد العسكرية  .6

االحتالل سلطات  ع��اإل   تقيم  العسكر�ة  القواعد  من  العديد  را�ىي  أ  سرائي�� 

�حم بيت  الس�ان    ؛محافظة  ع��  والعسكر�ة  األمنية  السيطرة  �عز�ز  ��دف 

ا�حافظة  �� ف��ا  ،الفلسطيني�ن  االستيطا�ي  املشروع  حماية    ،ودعم  خالل  من 

واملستوطن�ن املقيم�ن ف��ا بطر�قة غ�� شرعية، ع�� الرغم   ،سرائيليةاإل   املستوطنات

هؤالء   جميع  أن  مس�حون من  ا�جيش   ومدر�ون،  املستوطن�ن   �� �عمل  و�عضهم 

 �� محافظة بيت �حم   را�ىي املقام عل��ا قواعد عسكر�ةاأل   سرائي��. وتبلغ مساحةاإل 

بتواجد دائم   ،سرائيليةاإل   . وتتم�� هذه القواعد العسكر�ة(ARIJ, 2010)  ادونم  536

و�وجود مقرات وم�اتب ومراكز توقيف    ،يةل�جنود ف��ا بالقرب من املناطق الفلسطين 

:أهمها  ،سرائيليةاإل   �� �عضها. وتحيط مدينة بيت �حم وقراها العديد من املعسكرات

(جيلو   .1 الشما��  �حم  بيت  حاجز  ا�جهة   ):300معسكر   �� املعسكر  هذا  يقع 

وع�� حاجز املدخل الشما��    ،القدس  –الشمالية للمحافظة ع�� طر�ق بيت �حم  

مركز    ، وفيھ2000�شاؤه �عد االنتفاضة الثانية عام  إ  ملدينة بيت �حم، وقد تم

الستجواب املواطن�ن الفلسطيني�ن والتحقيق معهم، ويعت�� أقرب ا�حواجز ع�� 

 مدينة بيت �حم. 

هذا املعسكر �� ا�جهة الغر�ية ملدينة بيت    يقع  :)DCOر راس بيت جاال (معسك .2

و�� أع�� قم��ا ع�� الطر�ق الرابط مع قر�ة الو�جة، و�قع بالقرب منھ بوابة   ،جاال

 �عت�� املدخل الغر�ي ملدينة بيت جاال.
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هذا املعسكر �� ا�جهة الشرقية ملدينة بيت   : يقع)معسكر عش غراب (شديما .3

وال�ي �شمل العبيدية   ،ساحور، و�فصل مدينة بيت �حم عن املنطقة الشرقية

مياه  ب��  املعسكر  من  بالقرب  و�قع  ا�حيطة،  واملناطق  والشواورة  صالح  ودار 

 مدينة بيت �حم. جوفية �غذي

افظة وع��  يقع هذا املعسكر أق�ىى جنوب غرب ا�ح  :معسكر غوش عتصيون  .4

والرئيس األك��  املعسكر  ويعت��  ا�خليل،  محافظة  ا   حدود  ا�جنو�ية ��  ملنطقة 

ومركز   ،للضفة الغر�ية (بيت �حم وا�خليل)، وفيھ مركز توقيف و�جن وتحقيق

املدنية  غوش   وآخر  للشؤون  مستوطنات  تجمع  باملعسكر  و�حيط  للشرطة، 

�شمل  ،  عتصيون  إسرائيلية  9الذي  أقيممستوطنات  املعسكر هذ  ،  موقع    ا   ��

تم   ، 1948رضھ معركة �� عام  أ  ل�جيش األرد�ي، وقد حدثت ع��    سابق  معسكر

 خالء املستوطن�ن ال��ود منھ. ، و�رد�ي ع�� املوقعاأل  خاللها سيطرة ا�جيش

(ه��وديون  .5 الفر�د�س  جبل  الشرقية    يقع   ): معسكر  ا�جهة   �� املعسكر  هذا 

الر�ف  بقرى  الفر�د�س)، و�حيط  (جبل  التار���  املوقع  بالقرب من  للمحافظة 

الشر��، وتجمع مستوطنات شرق بيت �حم (ت�واع، ني�وديم، ال ديفيد). و�قع  

 املغذية ملنطقة بيت �حم. ةبالقرب منھ العديد من آبار املياه ا�جوفي

ب .6 (منطقة  الرشايدة  �حم):معسكرات  بيت  املعسكرات  ر�ة  من  العديد   تقع 

   ،سرائيلية �� منطقة بر�ة بيت �حماإل 
ً
ا املمتدة من منطقة كيسان والرشايدة شرق

تم ح�ى البحر امليت، حيث يوجد العديد من املواقع العسكر�ة الكب��ة، �عضها  

 ا.و�عضها ال زال قائًم  ،امؤقتً   إخالؤه
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المشاريع  ل ثا  أحدث  االستيطانية ثاً:  الصهيونية  والنشاطات 
 في محافظة بيت لحم 

آالف األوامر العسكر�ة   ،أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائي�� خالل العقود املاضية

الفلسطينية األرا�ىي  مصادرة  واملشاريع و   ،��دف  النشاطات  تكثيف  أجل  من 

"القانونية ا�جهة   �� نفسها  االحتالل  سلطات  و�عت��  عل��ا،  ا�خولة االستيطانية   "

ا�حتلة  بإصدار الفلسطينية  األرض  ع��  عسكر�ة  مخالف��ا    ،أوامر  من  بالرغم 

بالقوة   األرض  الدولة صاحبة  صفة  نفسها  تمنح  لك��ا  الدولية،  والقوان�ن  لألعراف 

، أو نفذها  ،هم املشاريع االستيطانية ال�ي أعل��األ وفيما يأ�ي استعراض    العسكر�ة.

 . لف��ة األخ��ةاالحتالل �� ا�حافظة �� ا

 القائمة  مشاريع توسيع المستوطنات .1

األخ��ة السنوات  خالل  االحتالل  سلطات  مصادقة   مئات،  أصدرت  عن  اإلعالنات 

ع�� بناء آالف الوحدات السكنية ضمن مستوطنات    ،ا�جهات ا�ح�ومية اإلسرائيلية

محافظة بيت �حم، حيث تم ترك�� النشاط االستيطا�ي ع��  م��ا  و ،  الضفة الغر�ية

فرات، بيتار  إ  مثل مستوطنات جيلو،  ،أرا�ىي بيت �حم �� توسيع مستوطنات قائمة

بؤرً  �عت��  �انت  مناطق  ع��  ا�جديدة  الوحدات  هذه  امتدت  وقد  وغ��ها،  اعيليت 

 ا أحياء ضمن حدود املستوطنات القائمة. وأصبحت حاليً  ،استيطانية

ا توسيع املستوطنة من ا�جهة حيث يجري حاليً   ،ع�� سبيل املثال مستوطنة جيلو 

لبناء مئات الوحدات السكنية ع�� أرا�ىي    ؛ا�جنو�ية باتجاه وادي أحمد وكر�مزان

� �� السنوات األخ��ة إ��  فرات ال�ي توسعت �ش�ل كب�إ  بيت جاال. كذلك مستوطنة

وأرطاس ا�خضر  أرا�ىي  ع��  الشرقية  الشمالية  البؤر    ،ا�جهة  تحو�ل  تم  حيث 

هاتمار  ،االستيطانية "جيفعات  إ��مثل  املستوطنة  "،  ضمن  بناء   ،أحياء  خالل  من 

 مئات الوحدات السكنية ا�جديدة. 
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 استكمال مقاطع جدار الفصل العنصري  .2

ا�جدار الفاصل حول مناطق الضفة    ببناء  2002  منذ أن بدأت سلطات االحتالل عام

لتنفيذ املسار  ، وم��ا محافظة  الغر�ية العسكر�ة  بيت �حم، أصدرت مئات األوامر 

خالل   الن�ج  هذا  استمر  وقد  الفلسطينية،  األرا�ىي  ع��  ل�جدار  السنوات  املعلن 

هناك مقاطع من ا�جدار الفاصل �� محافظة بيت �حم قيد    ال تزال، حيث  األخ��ة

. ا�حافظة  % من طول املسار ا�خطط ��50و�نسبة أك�� من    ،أو مخطط لها  ،اإل�شاء

 وقد �ان آخر هذه املشاريع �� منطقة بيت جاال (كر�مزان) ومنطقة الو�جة.

(و   رقم  اإلسرائي��  العسكري  األمر  املثال  سبيل  �شأن  2013لعام  /ت)  32/4ع��   ،

ا من أرا�ىي بيت جاال دونًم   134والذي يق�ىي بمصادرة    ،تمديد سر�ان للمرة الرا�عة

الفاصل حول مستوطنة هار جيلو  ؛والو�جة ا�جدار  بناء  أع��    ،الستكمال  املقامة 

املنطقة   الفاصل ع�� هذه  ا�جدار  تنفيذ هذا املقطع من  تم  بيت جاال. وقد  مدينة 

 . )2014ئق التالية: (معهد أر�ج، املصادرة واملو�حة �� الوثا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �حم تمحافظة بيالفصل السادس: 
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 /ت) 32/4األمر العسكري اإلسرائي�� رقم (): 2( صورة رقم

 ) 2014معهد أر�ج (املصدر: 



 االستيطان الصهيو�ي واقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 /ت) 32/4ألمر العسكري اإلسرائي�� رقم (ل): خر�طة توضيحية 3( صورة رقم

 ) 2014معهد أر�ج (املصدر: 

عام    �� االحتالل  سلطات  أصدرت     ، 2015وقد 
ً
مقطع  جديًد ا  مخطط الستكمال  ا 

النفق   شارع  قرب  املقطع  تنفيذ  تم  حيث  وكر�مزان،  جاال  بيت  منطقة   �� ا�جدار 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �حم تمحافظة بيالفصل السادس: 
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لتكتمل بذلك ا�حلقة األخ��ة من خطة الفصل ب�ن مدين�ي    ،2016وكر�مزان �� عام  

استكمال بناء ا�جدار �� املنطقة املمتدة من شمال بيت  وقد تم    ،القدس و�يت �حم

بيت شمال  إ��  إ��    ساحور  جيلو  هار  مستوطنة  وضم  والو�جة،  جاال  و�يت  �حم 

القدس  ا�خضراء  ،منطقة  كر�مزان  منطقة  إ��  ا�خالبة   ،إضافة  الطبيعة  ذات 

ا�حرجية  واأل�جار  �حمو   ،والزراعية  بيت  مناطق  أجمل  من  املناطق    ،��  وآخر 

 ا�خضراء ف��ا. 

 هدم البناء الفلسطيني ومنع التوسع العمراني  .3

العسكر�ة   األوامر  مئات  االحتالل  سلطات  �حم��  أصدرت  بيت  �غرض    ،محافظة 

األوامر   هذه  تركزت  وقد  ا�حافظة،  ضمن  للفلسطيني�ن  البناء  وقف  أو  الهدم 

العسكر�ة �� منطقة الر�ف الغر�ي للمحافظة. و�ش�� اإلحصاءات إ�� أنھ قد تم هدم  

47   
ً

بيت �حم منذ من�ال �� محافظة     14، م��ا  2018عام  وح�ى    2006عام     
ً

تم من�ال  

 .  )2018(بتسيلم،   2006هدمھ �� عام  

��دم العديد    ،2018وخالل العام    ،اوع�� سبيل املثال، قامت جرافات االحتالل مؤخرً 

والو�جة   املنازل واملنشآت ال�ي �عود للمواطن�ن الفلسطيني�ن �� مناطق بيت جاال  من

واس��دفت آخر هذه ا�حمالت العسكر�ة قر�ة وا�خضر و�ت�� وقرى الر�ف الغر�ي.  

  ، الو�جة شمال غرب مدينة بيت �حم، حيث هدمت سلطات االحتالل خمسة منازل 

وتتعرض قر�ة   ،دون ترخيص  ) ج(بحجة البناء ضمن مناطق    9/2018/ 3وذلك بتار�خ  

الو�جة إ�� حمالت متواصلة من التشديد والهدم ومنع البناء خالل العقود الثالثة 

   ،�ةاألخ�
ً

 ومنشأة �� الو�جة حيث يذكر أها�� القر�ة أنھ تم هدم أك�� من ثمان�ن من�ال

 ). 2018منذ ثمانينيات القرن املا�ىي (ا�جز�رة نت، 



 االستيطان الصهيو�ي واقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السيطرة على األراضي الفلسطينية وإعالنها "أراضي  .4
دولة"

االحتالل  �جأت  أجلسلطات  من  الفلسطينية      ،  األرض  ع��  السيطرة   �� التوسع 

إ��االستيطانيةلألغراض   مناطق    ،  ومختلف  �حم  بيت   �� األرا�ىي  ملكيات  دراسة 

ع��   املتعاقبة  ا�ح�ومات  خالل  من  االحتالل  سلطات  ورثت  وقد  الغر�ية،  الضفة 

األرا�ىي   ،فلسط�ن بملكيات  تتعلق  وخرائط  أرشيفية  العهودملفات  إ��  و�عود   ،

ت �� تخطيط السيطرة  ، وقد ساعدت هذه املعلوماة واألردني  ةوال��يطاني  ةالعثماني

ا فيما  وتخطيط مسار ا�جدار الفاصل، وخصوصً   ،را�ىي لبناء املستوطناتاأل   ع�� 

الدولة" "أمالك  بأرا�ىي  حًق   ،يتعلق  االحتالل  سلطات  �عت��ها  كسلطة ال�ي  لها  ا 

تم ، تالفلسطينية. لكن ح�ى األرا�ىي املصنفة ملكية خاصة  ي�ىاحاكمة �جميع األر 

أ إ��  وتحو�لها  متعددةمصادر��ا  بم��رات  دولة  استغاللها   ،را�ىي  يتم  ثم  ومن 

، ) منطقة الر�ف الغر�ي �� بيت �حم 6لالستيطان. وكمثال ع�� ذلك، تظهر ا�خارطة ( 

حيث تم إ�شاء تجمع مستوطنات غوش   ،واملعزولة خلف ا�جدار الفاصل عن املدينة

مصادرة كث�� م��ا �عد إعال��ا "أرا�ىي   تعتصيون (باللون األزرق) ف��ا ع�� أراض تم

. (باللون الزهري) دولة"
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 ): منطقة الر�ف الغر�ي �� بيت �حم 3خر�طة رقم (

 املصدر: الباحث من خالل نظام خرائط وزارة ا�حكم ا�ح��  

ا من أراضي دونمً  3799مخطط استيطاني لمصادرة  .5
 الريف الغربي لبيت لحم

االحتالل  سلطات  بتار�خ    أصدرت  عسكر�ً أمرً   ،2014/ 25/8اإلسرائي��  يق�ىيا  ا 

ومصادرة استمالك  عن  قرى    باإلعالن  من  فلسطينية  أراض  من  كب��ة  مساحة 

الواقعة ضمن الر�ف الغر�ي �حافظة بيت    ،حوسان وواد فوك�ن ونحال�ن وا�جبعة

بذريعة إضاف  �حم، وذلك  ا�خليل،  �حافظة  التا�عة  صور�ف  قر�ة  من  أراض  إ��  ة 

رقم   عسكري  أمر  بموجب  والسامرة"  ��ودا  منطقة   �� ح�ومية  .59/1967"أمالك 

العسكري  األمر   �� مصادر��ا  املعلن  املساحة  مجموع  معظمها دونًم   3799  ،و�بلغ  ا 

 
ً
، ملعلن عن مصادر��اا للمنطقة ا أراض زراعية، وقد أرفقت سلطات االحتالل مخطط

تقع هذه    حيث  فوك�ناأل معظم  وواد  ا�جبعة  قر��ي  ضمن  األمر  .  را�ىي  هذا  ويعت�� 



 االستيطان الصهيو�ي واقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-239- 

واحًد  ضمن    االعسكري  األرا�ىي  بمصادرة  املتعلقة  االستيطانية  املشاريع  أك��  من 

 . )2014(  مركز أبحاث األرا�ىيبحسب   ،منطقة بيت �حم �� السنوات األخ��ة

 املعلن عن مصادرة مساحات من أراض��ا �� الر�ف الغر�ي �حافظة بيت �حم): القرى 6جدول رقم (

 (دونم)  املساحة املعلن مصادر��ا القر�ة رقم 

 1,575 ا�جبعة  1

 1,145 واد فوك�ن  2

 759 صور�ف  3

 185 نحال�ن  4

 135 حوسان  5

 3,799 ا�جموع 

 ) 2014( مركز أبحاث األرا�ىياملصدر: 

 األمر العسكري �� منطقة الر�ف الغر�ي لبيت �حم ): 4صورة رقم (

 ) 2014(املصدر: مركز أبحاث األرا�ىي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �حم تمحافظة بيالفصل السادس: 
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لمصادرة مخطط مشروع استيطاني وأمر عسكري .6
 دونم في خربة النحلة  1700

من خالل ما �س�ى بحارس أمالك ا�ح�ومة    ،2004أصدرت سلطات االحتالل عام  

ادونًم   1341  بمصادرة   الذي يق�ىي  ،967/ 59  األمر العسكري رقم   ،وأمالك الغائب�ن 

هندازة أرا�ىي  القطنو(  من  النحلة  خلة  خلة  منطقة   �� اللوز  وخاليل  )، أرطاس 

مملوكة ملواطن�ن فلسطيني�ن،    ي�ىا و�عال��ا "�أرا�ىي دولة"، بالرغم من أن هذه األر 

ولها   ،�عت�� هذه املنطقة واحدة من التالل املطلة ع�� مدينة بيت �حم وقر�ة أرطاسو 

ملستوطنة  التوسع  مخطط  ضمن  تقع  لك��ا  كب��ة،  اس��اتيجية  إ��  إ  أهمية  فرات 

لم يتم إ�شاء أي بناء   ،الشرق من ا�جدار الفاصل ا�حيط بالقر�ة. وح�ى هذه األيام

بؤرة   ،استيطا�ي و�قامة  املنطقة  اقتحام  املتكررة  املستوطن�ن  محاوالت  من  بالرغم 

معهد   و�حسب  ف��ا.  �س��    ،ARIJ)(2011 ,ر�ج  أاستيطانية  االحتالل  سلطات  فإن 

اييتم"  "جيفعات  �س�ى  املنطقة  هذه   �� استيطا�ي   �� أن    ،إل�شاء  ا�خطط  ومن 

أن مساحة املنطقة ا�حددة    ر�ج أدة سكنية، و�ذكر معهد  وح 2500�ستوعب حوا�� 

العسكري  ا�خطط  إ��    ،��  حوا��  ،  دونم  1700تصل  إ��  تد��  دونًم   350إضافة  ا 

املشروع هذا  ويش�ل  ال��ودي".  القومي  "الصندوق  ملكية  أ��ا  االحتالل   ، سلطات 

ا ع��  ا كب��ً خطرً   ،2019والذي عاد ا�حديث عنھ �� اإلعالم اإلسرائي�� مع بداية العام  

وسيخنق  ،حيث سيحكم تطو�ق عمق املدينة من ا�جهة ا�جنو�ية  ،مدينة بيت �حم 

املشروع ��ذا  املهددة  املنطقة  و�عت��  كب��.  �ش�ل  ��ا  ا�حيطة  منطقة    ،القرى 

دبلوماسيً  سابًق   ،ا""حساسة  املستوطنة  هذه  تنفيذ  فكرة  تأجيل  تم  أن  ا وحدث 

ح�ومة   ع��  دو��  عام  بضغط  مؤخرً 2013نتنياهو  تم  لكن  البدء  ،  عن  اإلعالن  ا 

. )Berger(2019 ,بإجراءات تخطيط ال�� االستيطا�ي مع وزارة األشغال اإلسرائيلية 
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 الخاتمةرابعاً: 

أهم مالمح املشروع االستيطا�ي ضمن حدود محافظة بيت �حم،   و�ح هذا الفصل

. حيث �عت��  اتجمعً   48ألف فلسطي�ي �عيشون ��    235ا أك�� من  حاليً ال�ي �سكن ف��ا  

ا ملوقعها نظرً   ، وذلكا من املشروع االستيطا�يمن أك�� ا�حافظات الفلسطينية تضررً 

    .املالصق �حافظة القدس من ا�جهة ا�جنو�ية

��    تعرض هذا الفصلواس التار��� لالستيطان  والذي    ، بيت �حممحافظة  التطور 

حيث �شأت أول مستوطنة �� منطقة بيت �حم و��    ،1927ا قرابة العام  ابتدأ مبكرً 

�� دوافع االستيطان �� منطقة بيت  . كما تطرق الفصل إمستوطنة "كفار عتصيون"

واألهمية التار�خية والسياحية   ،�حم، حيث تم مناقشة املوقع االس��اتي�� للمنطقة

خصو�ة  ا،له و راض�أ  وكذلك  ا�جب��،  هامشهد �ا  إ��  الطبي��  الدي�ي    إضافة  الدافع 

مثل موقع    ،املعتقد ال��ودي  الدينية ��همية األ   املتمثل �� السيطرة ع�� املناطق ذات

 ق�� راحيل أم الن�ي يوسف عليھ السالم.  

ع  الفصل   ناقشو  املوقعة  أوسلو  م�حقا��ا    ،1993ام  اتفاقية  بموجب  تم  وال�ي 

ساحة امل % من  86السيطرة ع�� معظم أرا�ىي ا�حافظة (املناطق املصنفة ج) بواقع  

  ع��   املقامة  سرائيليةاإل   تفاصيل املستوطنات   الفصل  لمحافظة، ثم ناقشال�لية ل

  ضافة، إ سرائيلية رئيسةإ  مستوطنة  17  �احيث يوجد ف�بيت �حم،    محافظة  را�ىي أ

بؤرة استيطانية تحيط ��ا، ويعيش �� مستوطنات محافظة بيت �حم قرابة    20��  إ

مما يجعلها ثا�ي محافظة فلسطينية �عد القدس من    ،مستوطن إسرائي��ألف   146

أك�� مدينة    ، و�عد مستوطنة "بيتار عيليت" �� بيت �حم عدد املستوطن�ن ف��ا.حيث  

الغر�ية الضفة  جنوب   �� األقل  ويسك��ا    ،استيطانية  مستوطن لف  أ  50ع�� 

 .   إسرائي��
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ضمن  اكيلوم��ً   56الذي يمتد بطول  ،  جدار الفصل العنصري   وتناول الفصل أيًضا 

% منھ، وقد تم ال��ك�� ع�� مخطط ا�جدار  42نجاز حوا��  إ  تمو   ،محافظة بيت �حم

من  11سيضم    ،�� منطقة الر�ف الغر�ي �حافظة بيت �حم، الذي �� حال استكمالھ

الفاصلمستو  ا�جدار  داخل  �حم  بيت  محافظة  تجمع    ،طنات  مستوطنات  و�� 

"غوش عتصيون".  

وآثارها االجتماعية وخصائصها    ،سرائيليةاإل   ا�حواجز العسكر�ة  كما تناول الفصل 

ضمن محافظة بيت    اعسكر�ً  احاجزً   24�سانية، حيث يوجد حاليا  واالقتصادية واإل

أيًضا  �حم. للسيطرة  وتناول  ا�خاضعة  االلتفافية  بيت �حماإل   الطرق   ��  ،سرائيلية 

�شاء بنية تحتية كب��ة للمشروع االستيطا�ي �� جنوب الضفة،  إوكيف ساعدت ��  

.اكيلوم��ً  65حيث يقدر طول هذه الطرق �� محافظة بيت �حم بحوا��  
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 تمهيد

شمالتقع   قلقيلية  الغر�ية،    غرب   مدينة  الفلسطي�ي  و الضفة  الساحل  عن  تبعد 

16ا، وعن مدينة طولكرم  كيلوم��ً   34ا، وتبعد عن مدينة نابلس  كيلوم��ً   14حوا��  

�عود �سمية املدينة إ�� جذور كنعانية عند �عض املؤرخ�ن. ويعتقد آخرون  .  ا كيلوم��ً 

و�رجع مؤرخون  ".calcileaية الرومانية لها "أن االسم ا�حا�� للمدينة، �عود إ�� التسم

املغ��ب�ن،    آخرون شؤون  (دائرة  "قلقاليا"  اليونانية  القلعة  اسم  إ��  املدينة  اسم 

2019 .( 

، ²كم  25، وتبلغ مساحة املدينة ذا��ا نحو  ²كم  165.3تبلغ مساحة محافظة قلقيلية  

لغ عدد س�ان ا�حافظة تجمًعا. وقد ب  32نية �� ا�حافظة  اعدد التجمعات الس�  و�بلغ

�� املدينة ذا��ا، والبا��  �عيشون    55,946، م��م امواطنً   121,167،  2021عام املقدر  

الس� والتجمعات  القرى   �� لإلحصاء ايتوزعون  املركزي  (ا�جهاز  ا�حافظة   �� نية 

 ).   2021الفلسطي�ي، 

ا�حا��، أك�� من  وقد تضاعف عدد س�ان املدينة خالل القرن املا�ىي ومطلع القرن  

�سمة، ثم ازداد إ��    2,800، لم يكن عدد س�ا��ا يتجاوز  1922ضعًفا. ففي عام    50

�عام، �ان عدد  1947. و�� عام  1931�سمة مع عام    3,800نحو   النكبة  ، أي قبل 

إ�� أك�� من    1961�سمة، ثم تضاعف عام    5,800س�ان املدينة قد وصل إ�� حوا��  

عام    11 و��  �سمة.  نحو  1980ألف  ليصبح  أخرى  مرة  العدد  تضاعف  ألف   20، 

ألف   30�سمة. ومع ��اية القرن املا�ىي، �ان عدد س�ان مدينة قلقيلية قد تخطى الـ  

 
ً

وصوال نحو  �سمة،  إ��  عام    45  �سمة  لإلحصاء   2010ألف  املركزي  (ا�جهاز 

 ، كما ذكر أعاله. 2021ألف �سمة عام  56و��� حوا��   ) 2011الفلسطي�ي، 
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 ): التجمعات الفلسطينية �� محافظة قلقيلية 1ة رقم (خر�ط

 )2019املصدر: ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي (

عد محافظة قلقيلية من أك�� ا�حافظات تأثرً 
ُ
ا بتقسيمات اتفاق أوسلو إ�� مناطق �

 ، (أ) و (ب) و (ج)، وذلك ل�ون مساحة املناطق ا�خاضعة للسيطرة الفلسطينية (أ) 

كيلوم�� مر�ع،   4ت��كز داخل املدينة فقط، وتبلغ مساح��ا نحو  ، حيث  اضئيلة جًد 

ا�حافظة،2.4و�ش�ل   أرا�ىي  من  فقط   %    �� نحو    مناطقويعيش  ألف   55(أ) 

أما املناطق املصنفة (ب)، وال�ي .  % من س�ان ا�حافظة45.6فلسطي�ي، أي ما �عادل  

والسيطر  اإلسرائيلية،  األمنية  للسيطرة  فتبلغ  تخضع  الفلسطينية،  اإلدار�ة  ة 

نحو   و�ش�ل  ²كم  41مساح��ا  قرى  24.8،  تضم  و��  ا�حافظة،  أرا�ىي  من   %

نحو   (ب)  املناطق   �� ويعيش  املدينة.  من  القر�بة  واملناطق  ألف   56ا�حافظة 

أما املناطق املصنفة (ج)، وال�ي .  % من س�ان ا�حافظة46.5فلسطي�ي، أي ما �عادل  

اإلسر  للسيطرة  حوا��  تخضع  مساح��ا  فتبلغ  ال�املة،  أ��ا  ²كم  120ائيلية  أي   ،



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة قلقيلية: �عالفصل السا 
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% من أرا�ىي ا�حافظة، و�شمل األرا�ىي املقامة عل��ا املستوطنات  73�ستحوذ ع��  

واملستوطنات.   الفلسطينية  القرى  ب�ن  الفاصلة  واملساحات  االستيطانية،  والبؤر 

حوا��   (ج)  مناطق   �� �عادل    10ويعيش  ما  أي  فلسطي�ي،  س�ان   %7.9آالف  من 

 ). ,2021OCHA؛ 2021(وزارة ا�حكم ا�ح��، ا�حافظة 

 بحسب اتفاقية أوسلو قلقيليةمحافظة وس�ان ): تصنيف أرا��ي 1( رقم جدول 

 املنطقة
 املساحة

 ) 2(كم

النسبة املئو�ة من  

مساحة ا�حافظة 

(%) 

  عدد الس�ان

 التقديري 

�سبة الس�ان  

 الفلسطيني�ن (%) 

 45.6 55,252 2.4 4 )أ(مناطق 

 46.5 56,343 24.8 41 )ب(مناطق 

 7.9 9,572 72.6 120 )ج(مناطق 

 - - 0.2 0.3 غ�� محدد 

 % 100 121,167 % 100 2كم  165.3 ا�جموع 

 OCHA (2021)) و2021( ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي) و 2021وزارة ا�حكم ا�ح�� (

�ش�� هذه األرقام إ�� أن العالقة ب�ن مساحة األرض وعدد س�ا��ا، �� عالقة عكسية،  

املناطق املصنفة (ج)، وال�ي   بنسبة  وأن  أرا�ىي ا�حافظة  تمثل املساحة األك�� من 

ا�حافظة  73% مساحة  ا�حافظة،   ،من   �� األقل  الفلسطيني�ن  �سبة  ف��ا  �عيش 

ف�  وكذلك التوسع  للفلسطيني�ن  يمكن  تمنع  ال  ال�ي  االحتالل،  إجراءات  �سبب  �ا، 

من   القر�بة  املناطق  هذه   �� األمنية  اإلجراءات  جانب  إ��  بناء،  رخص  إصدار 

% من س�ان محافظة قلقيلية، 92ومن املالحظ من ا�جدول أعاله، أن    املستوطنات.

ع��   يمكن  27�عيشون  (ب).  و  (أ)  املصنفة  األرا�ىي  و��  ا�حافظة،  أرا�ىي  من   %

إ�� تجميع الفلسطيني�ن �� مناطق ج من هذه البيانات،  االستنتا أن االحتالل س�� 

ا�حافظة  محددة من  ��  معينة  مساحة   �� وحصرهم  عل��م،  السيطرة  لتسهل  ؛ 

 األرا�ىي، فيما �ستفرد هو ببقية أرا�ىي ا�حافظة.
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 ): توزيع مناطق محافظة قلقيلية حسب تقسيمات اتفاق أوسلو 2رقم ( خر�طة

ا األم�ي�عت��  قلقيلية  �حدد  محافظة   ��   �� االستيطا�ي  والتوسع  البناء   �� مهًما 

لقر�نظرً وذلك  ؛  ا�حافظة وصول    �ا ا  من  ا 
ً
وخوف ا�حتل،  الداخل  مدن  من 

الفلسطيني�ن إ�� هذه املدن، كما حصل خالل انتفاضة األق�ىى وما سبقها، فعمل  

االلتفافية. والطرق  واملستوطنات  با�جدار  املدينة  تطو�ق  ع��  ومن    االحتالل 

��  ا�حددات األخرى ال�ي تلعب دوًرا �� طبيعة البناء االستيطا�ي �� ا�حافظة، ضم أك

ملستوطنة  بالنسبة  حدث  ما  وهو  ا�جدار،  لغرب  املستوطن�ن  من  ممكن  قدر 

محافظة   مستوطنات  ب�ن  من  املستوطن�ن  من  عدد  أك��  تضم  ال�ي  "أورانيت"، 

قلقيلية. األمر الذي يؤدي أيضا إ�� إ�عاد الفلسطيني�ن من غرب ا�جدار إ�� شرقھ، 

أغل أ�عد  الذي  ا�جدار،  مسار  خالل  من  يتب�ن  ما  الس�انية وهو  التجمعات  ب 

حيث   من  صغ��ين  سكني�ن  تجمع�ن  فقط  وضم  ا�جدار،  شرق  إ��  الفلسطينية 

الكثافة الس�انية، هما عرب الرماض�ن وعرب أبو فردة. ومن ا�حددات أيضا، �سط  

السيطرة ع�� أوسع مساحة ممكنة من األرض، خاصة األرا�ىي الزراعية، وقد تمثل  

ا�ىي ا�حافظة، بحجة تصنيفها بأ��ا مناطق (ج)،  % من أر 73ذلك ببسط النفوذ ع��  

ألف دونم، وضمها خلف ا�جدار.   31والسيطرة ع�� نحو 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة قلقيلية: �عالفصل السا 
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في محافظة قلقيلية    تطور االستيطان الصهيوني أوالً: 

عام   قلقيلية  محافظة   �� االستيطانية  عمليتھ  االحتالل  ببنائھ 1975دشن   ،

ع املستوطنات  ثا�ي  ُبنيت  ثم  ومن  كدوميم،  االنطالقة 1978ام  مستوطنة  أن  إال   .

ا�حقيقية للعملية االستيطانية �� ا�حافظة، �انت �� ثمانينيات القرن املا�ىي، وذلك  

  �� املستوطنات  ببناء عشرات  الوعود  ا�حكم، و�طالق  إ��  اللي�ود  حزب  مع وصول 

). لقد أقام االحتالل ع�� أرا�ىي محافظة قلقيلية،  2004الضفة الغر�ية (التفك��،  

املا�ىي وح�ى عام  مست  7 القرن  الثا�ي من سبعينيات  النصف  ،  1989وطنات منذ 

هذه   ابتلعت  وقد  ا�حافظة،  أرا�ىي  ع��  املستوطنات  آخر  بناء  شهد  الذي 

بالرغم من صغر مساحة دونم من أرا�ىي ا�حافظة.    ألف  11املستوطنات أك�� من  

تتجاوز   ال  ال�ي  قلقيلية  الضفة  مقارنة    ²كم  166محافظة   �� األخرى  با�حافظات 

، ومحافظة ²كم  850الغر�ية، مثل محافظة رام هللا والب��ة، ال�ي تز�د مساح��ا عن  

��اإ، إال أن االحتالل يخنقها باالستيطان، إذ  ²كم  600نابلس ال�ي تز�د مساح��ا عن  

 .تحل �� املرتبة الثامنة من ناحية عدد املستوطنات �� الضفة الغر�ية

 للف��ة الزمنية ا تبعً  املقامة عدد املستوطنات اإلسرائيلية): 2(جدول رقم 

 املقامة  عدد املستوطنات الف��ة الزمنية

1975 -1978 2 

1979 -1982 1 

1983 -1986 3 

1987 -1989 1 

 7 ا�جموع 

 )2020( ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ياملصدر: 



 االستيطان الصهيو�ي واقعــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ائيلية 1( رقم ش�ل  للف��ة الزمنية ا تبعً  قلقيلية محافظة �� املقامة): عدد املستوطنات اإلسر

 )2020( ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�يع��  املصدر: الباحث بناءً 

املستوطنات، ح�ى   بناء  ز�ادة  ازدادت مع  ا�حافظة، فقد   �� املستوطن�ن  أعداد  أما 

نحو   إ��  ��    43وصل  ��  2020عام  ألف مستوطن  م��م  األك��  العدد  ي��كز  ، حيث 

عدد   يبلغ  ال�ي  و"أورانيت"،  منشيھ"،  "ألفيھ  و  شمرون"،  "�ار�ي  مستوطنات 

 (Washington Institute, 2021) مستوطن.ألف  28املستوطن�ن ف��ا أك�� من  

 ت مختارة) (سنوا قلقيلية): عدد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� محافظة 3( رقم جدول 

 عدد املستوطن�ن  السنة 

1978 12,680 

1982 22,554 

1986 37,549 

1991 39,955 

2020 42,802 

 Washington Institute)  2021) و (2020املصدر: تحليل الباحث بناًء ع�� ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي (
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة قلقيلية: �عالفصل السا 
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 للف��ة الزمنية  اتبعً محافظة قلقيلية ): تزايد عدد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� 2(رقم ش�ل 

 Washington Institute)  2021) و (2020املصدر: تحليل الباحث بناًء ع�� ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي (

 

بقوة   ا�حافظة،   �� االستيطانية  عمليتھ  بدأ  قد  �ان  االحتالل  أن  األرقام  هذه  تب�ن 

من  وا�حة أك��  استقدم  حينما   ،12  �� مستوطن  ف��ة    ألف  من  الثا�ي  النصف 

وا�ح  توجھ  ع��  يدل  مما  فقط،  مستوطنت�ن  بناء  ف��ا  تم  ال�ي  السبعينيات، 

لالحتالل، �� خلق كثافة استيطانية كب��ة �� هذه املنطقة. وقد عززت ح�ومة اللي�ود  

إذ   ن عدد املستوطنات ال�ي تم إ�شاؤها �� الثمانينيات، ترافق مع  إ هذه الفرضية، 

ا س�انية  كب��ة،  ز�ادة  ��اية ستيطانية  مع  املستوطن�ن  عدد  تضاعف  حيث 

أن   أيًضا  �ع�ي  هذا  السبعينات.  ��اية   �� عليھ  �ان  مما  أضعاف  ثالثة  الثمانينات، 

�ان ��دف إ�� خلق نوع من التوازن الديموغرا��؛ ألن محافظة قلقيلية تقع  االحتالل  

ال�ي تم إ�� الشرق من    بمحاذاة أرا�ىي الداخل ا�حتل. كما أن املستوطنات  بناؤها 

مطوقة  باتت  و�التا��  باملدينة،  يحيط  استيطانًيا  سياًجا  ش�لت  قلقيلية،  مدينة 

ا مع مطلع الثمانينيات، باملستوطنات، ال�ي تجاوز عدد املستوطن�ن ف��ا عشر�ن ألًف 

س��   ع��  يؤكد  الذي  األمر  ا�حافظة،   �� استيطانية  سنوات  سبع  أول  خالل  أي 

توازن ديموغرا�� باألساس. لكن �� املقابل، لم تحّل عملية استقدام  االحتالل إليجاد 

عمليات بناء املستوطنات، بل �انت العمليتان    املستوطن�ن إ�� محافظة قلقيلية محّل 

�س��ان بالتوازي، و�ت�ح هذا من خالل بناء أغلب املستوطنات خالل عقد واحد، إذ  
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عام  إ ح�ى  ��  1986نھ  املستوطنات  معظم  �انت  ع��  ،  مقامة  قلقيلية،  محافظة 

 .
ً

 األرض فعال

 ثانياً: أشكال االستيطان الصهيوني في محافظة قلقيلية  

المستوطنات  .1

 ,Washington Institution)تم االعتماد ع�� ا�خر�طة التفاعلية ملؤسسة واشنطن  

عدد    ؛(2021 وكذلك  مستوطنة،  ل�ل  التأسيس  وسنة  املستوطنات  عدد  ملعرفة 

ا مقارنة باملصادر األخرى.  
ً
املستوطن�ن، حيث إ��ا تحتوي ع�� املعلومات األك�� تحديث

أو�شا   ملؤسسة  التفاعلية  ا�خر�طة  بيانات  ع��  االعتماد  تم  ،(OCHA, 2021)وقد 

املست عل��ا  املقامة  الفلسطينية  األرا�ىي  والتوجھ   ،اإلسرائيليةوطنات  ملعرفة 

تم االستعانة بخرائط جوجل    األيديولو��. ملعرفة �عض    (Google, 2021)وكذلك 

. يبلغ األرا�ىي الفلسطينية املقامة عل��ا املستوطنات، وغ�� املبينة �� خرائط أو�شا

مستوطن، وتبلغ املساحة التقدير�ة   42,802للمستوطن�ن �� ا�حافظة    العدد الك��

 دونًما.  10,212نيت عل��ا املستوطنات ال�ي ب



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة قلقيلية: �عالفصل السا 
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  ): املستوطنات �� محافظة قلقيلية4جدول رقم (

 الرقم
اسم  

 املستوطنة 

األرض 

الفلسطينية  

عل��ا    املقامة

 املستوطنة 

املوقع  

ا�جغرا��  

 ��

 ا�حافظة 

سنة  

 التأسيس 

املساحة  

التقدير�ة/  

 دونم

عدد  

 املستوطن�ن

التوجھ  

األيديولو��  

 للمستوطن�ن

 كفر قدوم  كدوميم  1
شرق 

 قلقيلية
 متدينون  4,796 1,550 1975

2 
�ار�ي  

 )1(شمرون 

كفر القف  

وجينصافوط  

 وحجة

شرق 

 قلقيلية
 مختلط  10,194 1,350 1978

3 
معاليھ  

 شمرون 

 عزون 

 وكفر ثلث 

شرق 

 قلقيلية
 مختلط  995 636 1981

4 
ألفيھ  

 منشيھ

عرب أبو 

 فردة 

 ووادي الرشا 

والن�ي إلياس  

ورأس الط��ة 

 وعز�ة األشقر 

شرق 

 قلقيلية
 مختلط  8,604 2,841 1983

5 
شعار�ھ 

 تكفا 

عزون العتمة  

 وم�حة

جنوب 

 قلقيلية
 مختلط  5,987 970 1983

 أورانيت  6
عزون العتمة  

 وعز�ة سلمان 

غرب  

 قلقيلية
 مختلط  9,704 2,300 1985

7 
تزوفيم أو  

 زوف�ن 

مدينة  

قلقيلية وقرى  

عرب  

الرماض�ن  

الشما��  

وعرب أبو  

 فردة 

شمال  

 قلقيلية
 مختلط  2,522 565 1989

 42,802 10,212 ا�جموع 

محافظة تجدر اإلشارة إ�� أن جزًءا من مستوطنة �ار�ي شمرون يقع �� محافظة قلقيلية، وا�جزء اآلخر ��    )1(

 سلفيت. لذلك تم تكرار ذكر هذه املستوطنة �� كال ا�حافظت�ن.



 االستيطان الصهيو�ي واقعــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثمانينيات القرن املا�ىي، ثم وت��ة  رغم أن    �� بناء املستوطنات �انت قد تصاعدت 

و�نما تحول تراجعت مع توقيع اتفاق أوسلو، إال أن النشاط االستيطا�ي لم يتوقف،  

من بناء مستوطنات جديدة، إ�� بناء بؤر استيطانية، والسيطرة ع�� األرا�ىي، خاصة 

�شئت أول بؤرت�ن �� محافظة مع ��اية التسعينيات، ومطلع األلفية ا�جديدة
ُ
، حيث أ

املقامة   االستيطانية رغم قلة عدد البؤر و . 2013، وآخر بؤرة عام 1999قلقيلية عام 

جدار  وكذلك جاء  ضمن سلسلة أحاطت باملدينة،  ة، إال أ��ا تأ�ي  أرا�ىي ا�حافظع��  

العنصري   و   ليحكمالفصل  يتب�ن  � ا�خناق عل��ا،  للمحافظة.  التا�عة  قّسم األرا�ىي 

�ع�ي   مما  قلقيلية،  مدينة  شرق  منطقة   �� االستيطانية  البؤر  تركز  خالل  من  ذلك 

1948را�ىي ا�حتلة عام  إكمال الطوق االستيطا�ي، الذي �عزل املدينة املتاخمة لأل 

). 2019(عودة،  

 ): البؤر االستيطانية املقامة ع�� أرا��ي محافظة قلقيلية 5جدول رقم (

 االسم  الرقم
األرض الفلسطينية  

 البؤرة  املقامة عل��ا

املستوطنة األم  

 التا�عة لها 

سنة  

 اإل�شاء 

املساحة  

 التقدير�ة/ دونم 

 150 1999 �ار�ي شمرون  جينصافوط ألو�ي سيلو  1

 100 1999 كدوميم  كفر قدوم  هار حيميد  2

 20 2001 معاليھ شمرون  عزون وكفر ثلث  ال متان  3

 40 2004 ألفيھ مينشيھ  راس عطية غرب ألفيھ منشيھ 4

 20 2002 �ار�ي شمرون  كفر القف  راموت جلعاد  5

 100 - �ار�ي شمرون  كفر القف  نافيھ مناحيم 6

 140 2003 كدوميم  فرعاتاصرة،  مزرعة جلعاد  7

 - 2013 تزوفيم  جيوس شمال تزوفيم  8

 (Washington Institution, 2021)و )  2018املصدر: معهد أر�ج (



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة قلقيلية: �عالفصل السا 
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فهو  اتجاه.  من  أك��   �� و�توزع  قلقيلية،  محافظة  العنصري  الفصل  جدار  يخ��ق 

الشمالية   حدودها  من  ذا��ا  باملدينة  جنو�ً يحيط  يتجھ  كما  أرا�ىيوا�جنو�ية،   �� ا 

 
ً
شرق يتجھ  ثم  الغرب،  جهة  من  "أورانيت"  مستوطنة  ليضم  ليعزل ا�حافظة،  ا 

املستوطنات عن القرى والتجمعات الفلسطينية، كما هو حال مستوطنات "ألفيھ  

 
ً

 بي��ا و��ن  منشيھ" و�ار�ي شمرون، وغ��ها من املستوطنات ال�ي بات ا�جدار فاصال

فلسطينية. و�صل ا�جدار �� ا�حافظة إ�� أق�ىى شرق حدودها مع محافظة القرى ال

نابلس، ليضم مستوطنة "كدوميم" والبؤر االستيطانية حولها. ومن جهة الشمال، 

 
ً
وكما هو ظاهر    ).OCHA, 2021ا آخر حول مستوطنة "تزوفيم" (�ش�ل ا�جدار طوق

ال يوجد إال منفذ وحيد  �� ا�خر�طة فإن ا�جدار يحاصر قلقيلية من �ل ا�جهات، و 

 بمحاذاة ا�حدود مع محافظة سلفيت ا�جاورة جنو�ي ا�حافظة. 

من   قلقيلية،  محافظة   �� العنصري  الفصل  جدار  س�انًيا    19يمر  وتجمًعا  قر�ة 

وحبلة،  أم�ن،  و�یت  إلیاس،  والن�ي  قلقيلية،  مدينة   �� ا�حافظة،   �� فلسطينًيا 

وعز�ة   سلمان،  وعز�ة  وجیوس،  ورأس وفالمیة،  وسن��یا،  األشقر،  وعز�ة  جلعود، 

الشما��،   الرماض�ن  وعرب  العتمة،  وعزون  ثلث،  وكفر  الط��ة،  ورأس  عطية، 

محافظة   �� الفاصل  ا�جدار  طول  و�بلغ  الرشا.  ووادي  فردة،  أبو  وعرب  والفندق، 

�� الضفة    % من مجمل ا�جدار الذي يبلغ طولھ11.9كيلوم�ً�ا، أي حوا��    92قلقيلية  

% من طول ا�جدار ا�خطط  58تم إنجاز    ، 2018كيلوم�ً�ا، وح�ى عام    772  الغر�ية

وقد باتت قرى عرب الرماض�ن الشما��، وعرب  ).  2018لھ �� ا�حافظة (معهد أر�ج،  

بنحو   س�ا��ا  عدد  و�قدر  ا�جدار،  غرب  تقع  فردة،  أبو  وعرب  ا�جنو�ي،  الرماض�ن 

بلغت مساحة مجمل األرا�ىي املصنفة ع  500 أ��ا مناطق عمرانية، �سمة. وقد   ��

دونًما، فيما بلغت مساحة األرا�ىي الزراعية غرب    382والواقعة غرب ا�جدار، حوا��  

نحو   و��    31ا�جدار،  ا�جدار،  غرب  باتت  ال�ي  املستوطنات  أما  دونم.  ألف 



 االستيطان الصهيو�ي واقعــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نحو   بلغت مساح��ا  "ألفيھ منشيھ"، فقد  و  "تزوفيم"  و  "أورانيت"  10مستوطنات 

 . (OCHA, 2018)آالف دونم 

دونم من األرا�ىي الزراعية ا�حيطة    2100كما أصدر االحتالل أوامر مصادرة لنحو  

% م��ا. وصادر االحتالل لصا�ح 35دونم، أي بنسبة    6200بمدينة قلقيلية، من أصل  

أصل    19ا�جدار   من  مياه،  ع��    39ب��  يق�ىي  الذي  األمر  باملياه،  املدينة  تزود  ب�ً�ا 

% منھ (مركز عبدهللا  45اقتصاد قلقيلية، ويش�ل    القطاع الزرا�� الذي يرتكز عليھ

 ).  2018  والتوثيق،ا�حورا�ي للدراسات 

��ذه املعطيات، ت�ون أك�� املساحات ال�ي تم ضمها �� محافظة قلقيلية، وتضررت  

ألف دونم، أي   31بفعل بناء ا�جدار العنصري، �� األرا�ىي الزراعية، ال�ي تبلغ نحو 

ألف  59را�ىي ال�ي تم ضمها �سبب ا�جدار، والبالغة % من مجمل األ 52.5ما �سبتھ 

أن   الالفت،  ومن  املستوطنات.  نفوذ  مناطق  ضمن  املصنفة  املناطق  تل��ا  دونم، 

املناطق ال�ي �سكن ف��ا الفلسطينيون، أصبحت من أقل املناطق مساحة، مما يؤكد  

 أن االحتالل �س�� لضم األرض، دون ضم س�ان فلسطيني�ن.   

افيةالطرق االلتف .4

اتفاق أوسلو عام   أطلق االحتالل  مشروع الطرق االلتفافية فور االن��اء من توقيع 

�عيًد 1993 املستوطن�ن  حركة  تأم�ن  أجل  من  وذلك  الس� ،  التجمعات  عن  نية اا 

أدى إ�� مصادرة مساحات كب��ة من أرا�ىي الفلسطيني�ن لصا�ح   مما  الفلسطينية،

الطرق  هذه  اال  .إ�شاء  الطرق  طول  وحدها،  يبلغ  قلقيلية  محافظة   �� 35لتفافية 

). 2018كيلوم�ً�ا (معهد أر�ج، 

االلتفافية  االستيطانية  الطرق  زادت  الغر�ية،  الضفة  محافظات  جميع   �� وكما 

 
ً

أصال قطع��ا  ال�ي  قلقيلية،  محافظة  أوصال  ش�لت تقطيع  وا�جدار.  املستوطنات   

إ��  املستوطنات،  ب�ن  الوصل  عملية  أساسية  شوارع  الفرعية    ثالثة  الطرق  جانب 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة قلقيلية: �عالفصل السا 
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القص��ة، ال�ي توصل املستوطنات ��ذه الشوارع، أو الطرق االلتفافية، ال�ي تخ��ق  

رقم   فشارع  ا�حافظة.  قلقيلية  55أرا�ىي  يقطع  حيث  استيطا�ي،  طر�ق  أهم  هو   ،

ومرورً  املدينة،  جنوب  من  ابتداء  عر�ىي،  أرا�ىي  �ش�ل  و�قطع  الرئيس،  بمدخلها  ا 

 
ً
شرق ج ا�حافظة  إ��  واالستيطان، ا  ا�جدار  مقاومة  (هيئة  نابلس  محافظة  نوب 

رقم  2018 وشارع   .(574 
ً

ا�حافظة طوال أرا�ىي  يقطع  أرا�ىي  ،  من جنوب  يمر  إذ   ،

 
ً

 محافظة قلقيلية، وصوال
ً

"معاليھ شمرون" شماال إ�� مستوطنة  الشارع    يمر  ، كما 

 . (OCHA, 2021)أرا�ىي قر�ة عزون   جنوب من

والشارع الثالث هو طر�ق قلقيلية االلتفا��، الذي يمكن اعتباره ثالث أخطر الطرق  

نھ �عمل ع�� إ�شاء خط طو�ل يصل ب�ن املستوطنات إااللتفافية �� ا�حافظة، إذ  

الواقعة غرب محافظة قلقيلية، وأبرزها مستوطنات "كدوميم" و "كر�ي شمرون" و  

، بدأ االحتالل �شق طر�ق استيطا�ي 2017  �� عامو  ).  أ2019"ألفيھ منشيھ" (وفا،  

كيلوم��، و�خدم    2.5جديد، يمر من منطقة الن�ي إلياس شرق مدينة قلقيلية بطول 

). 2017(أو�شا،   55شارع رقم 

 �� محافظة قلقيلية  574و 55رقم  الطرق االلتفافية الصهيونية): 3( رقم خر�طة

 (Google, 2021)املصدر: 
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-259- 

العسكرية الحواجز  .5

ا�حواجز العسكر�ة �� إحدى األدوات ال�ي �ستخدمها االحتالل لفرض سيطرتھ ع��  

املناطق الفلسطينية، وم��ا محافظة قلقيلية، ال�ي تتم�� بوقوعها ع�� تماس مباشر  

العسكر�ة  ا�حواجز  عدد  بلغ  وقد  الساحل.  من  وقر��ا  ا�حتل،  الداخل  أرا�ىي  مع 

خمسة حواجز، تفصل أرا�ىي ا�حافظة عن الداخل  الثابتة �� محافظة قلقيلية،  

 ). 2018ا�حتل، وتفصل املدينة وقراها عن �عضها البعض (بيتسيلم،  

: وهو حاجز خار�� دائم يفصل ا�حافظة عن 109حاجز ج�جولية/ هب��وت   .1

خاصة،   أمنية  شركة  عليھ  و�شرف  دائم،  �ش�ل  معزز  وهو  ا�حتل،  الداخل 

عام   ا�حتلة  األرا�ىي  إ��  للدخول  أخ��ة  نقطة  بمثابة  وهذا1948ويعت��   .

إال   دخولھ  من  الفلسطينيون  وُ�منع  الفاصل،  ا�جدار  ع��  مقام  منا�حاجز 

ضمها  ال�ي  األرا�ىي  أ�حاب  أو  القدس،  أها��  من  الزرقاء"  "الهو�ة  يحمل 

ا�جدار، و�اتت �� الغرب منھ، و�� أراٍض تا�عة لقرى رأس الط��ة، ووادي الرشا،  

 والضبعة، والرماض�ن، وعرب أبو فردة.  

حاجز صوف�ن: وهو حاجز داخ�� يقع شمال مدينة قلقيلية، و�فصل املدينة   .2

زراع  أراٍض  وال عن  باستمرار،  عسكر�ة  بقوات  معزز  حاجز  وهو  شمالها.  ية 

خلف   أراض��م  تقع  الذين  للمزارع�ن  إال  خاللھ،  من  باملرور  االحتالل  �سمح 

 ا�حاجز، و�تصار�ح خاصة.  

"إيال": وهو حاجز خار�� يقع ع�� ا�خط الفاصل ب�ن الضفة    /D.C.Oحاجز الـ   .3

ب �عرف  ما  ع��  ومقام  ا�حتل،  والداخل  ا�خط الغر�ية  أي  األخضر،  ا�خط 

عام   ا�حتلة  األرا�ىي  ب�ن  عام    1967الفاصل  ا�حتلة  وهو  1948واألرا�ىي   ،

وُ�فتح خاصة،  أمنية  لشركة  التا�عة  األمنية  بالقوات  دائمة  بصورة  معزز 

لساعات محددة، و�مر من خاللھ حملة التصار�ح فقط.  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة قلقيلية: �عالفصل السا 
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دائمة،   حاجز كفر قاسم/ كفر ع�ن: وهو كذلك حاجز خار�� معزز بصورة .4

، الذي يقطع الضفة الغر�ية من الغرب إ�� الشرق،  5ومقام ع�� الشارع رقم  

جيش   عليھ  �سيطر  وا�حاجز  األردن.  لغور  وصوال  قاسم  كفر  من  و�نطلق 

 االحتالل بصورة دائمة، و�منع الفلسطيني�ن من املرور ع��ه.  

قلقيلية،  .5 مدينة  شرق  يقع  داخ��  حاجز  وهو  قلقيلية:  مدينة  مدخل  حاجز 

�تم �عز�زه بقوات االحتالل حسب الوضع األم�ي. وهو، و   ،و�ضم برًجا للمراقبة

بصورة عامة، مفتوح لدخول الفلسطيني�ن إ�� داخل املدينة، وا�خروج م��ا.  

تخوف   مدى  يت�ح  قلقيلية،  محافظة   �� ا�خمسة  ا�حواجز  مواقع  إ��  و�النظر 

حتل، وقر��ا من الساحل،  سلطات االحتالل من قرب املدينة من أرا�ىي الداخل ا�

لذلك تحاول �سط السيطرة األمنية التامة ع�� املدينة، وأرا�ىي ا�حافظة، من خالل  

االلتفافية،  والشوارع  العنصري،  وا�جدار  االستيطانية،  والبؤر  املستوطنات، 

 ومعسكرات التدر�ب، إضافة إ�� هذه ا�حواجز. 

 المعسكرات والقواعد العسكرية .6

معسكرات وقواعد عسكر�ة �� محافظة قلقيلية، مكنتھ من    خمسأقام االحتالل  

دونٍم من أرا�ىي ا�حافظة. وقد أقام االحتالل هذه املعسكرات   300السيطرة ع��  

قيم قرب 
ُ
والقواعد العسكر�ة، �� مناطق قر�بة من املستوطنات، فأحد املعسكرات أ

قرب ومعسكر  "تزوفيم"،  مستوطنة  قرب  وآخر  "كدوميم"،  مستوطنة   مستوطنة 

"ألفيھ منشيھ"، والرا�ع شرق مدينة قلقيلية ع�� الطر�ق الواصل ب�ن مدين�ي قلقيلية 

قلقيلية   إلياس شرق مدينة  الن�ي  ا�خامس، فيقع قرب قر�ة  املعسكر  أما  ونابلس، 

).ب2019؛ وفا، 2018(معهد أر�ج،  



 االستيطان الصهيو�ي واقعــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لخاتمةاثالثاً: 

هذا من    الفصل  يكشف  أك��  منذ  املمتد  االستيطان،  فرضھ  الذي  الواقع  خطورة 

الغر�ية ا�حتلة. ويستعرض �� الضفة  الفصل   أر�عة عقود، ع�� محافظة قلقيلية 

ألول   األساس  حجر  وضع  مع  تطورها،  وطر�قة  االستيطانية،  ا�حركة  بدايات 

 1975مستوطنة ف��ا عام  
ً

جديدة     إ�� ا�خططات ال�ي �س�� لبناء مستوطنة، وصوال

 ، جنوب مدينة قلقيلية.  2019عام 

، ومارس 1989و  1975مستوطنات ما ب�ن عامي    7أن االحتالل أقام    الفصل و�و�ح  

سياسة التمدد االستيطا�ي عن طر�ق البؤر االستيطانية، ال�ي وصل عددها ما ب�ن 

،2013، قبل أن يضيف االحتالل بؤرة جديدة عام  سبع بؤر ، إ��  2004و  1999عامي  

ا أوسع حول املستوطنات، و�وسع سيطرتھ األمنية  ، ليضمن انتشارً 2019رى عام  وأخ

عام   ومنذ  الفلسطينية.  األرا�ىي  الفصل  2002ع��  جدار  بإقامة  االحتالل  بدأ   ،

 العنصري، الذي  
ُ
%58كيلوم�ً�ا، أي    53نجز منھ ح�ى اليوم �� محافظة قلقيلية،  أ

 من طول ا�جدار ا�خطط لھ �� ا�حافظة. 

ملستوطن�ن �� مستوطنات محافظة قلقيلية،  ، أن عدد االفصل  كما يت�ح من هذا

��  س�انا�جموع الك�� لل% من  43ألف مستوطن، وهم �ش�لون حوا��    43يبلغ نحو  

ا ، األمر الذي يخلق صراعً "مدينة" قلقيلية (مجموع عدد الفلسطيني�ن واملستوطن�ن)

أوسلو، ا �� ا�حافظة، خاصة مع ما أفرزتھ التقسيمات ال�ي فرضها اتفاق  ديموغرافيً 

  �� انتشارهم  ومنعت  محددة،  مناطق   �� �عيشون  الفلسطيني�ن  من73وجعلت   %

أرا�ىي ا�حافظة، ال�ي ينتشر ف��ا املستوطنون بأر�حية، و�� املناطق املصنفة (ج).  

وتحت الذرائع األمنية، صادر االحتالل العديد من األرا�ىي الفلسطينية �� ا�حافظة، 

الشوارع   �حماية  وأقام  التدر�ب،  ومعسكرات  العسكر�ة،  وا�حواجز  االلتفافية، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة قلقيلية: �عالفصل السا 
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داخل   مناطقهم   �� الفلسطيني�ن  ومحاصرة  ناحية،  من  واملستوطنات  املستوطن�ن 

 املدينة وقراها، من ناحية ثانية.

ا، و�سبب املستوطنات، والبؤر االستيطانية، وا�جدار، وا�حواجز العسكر�ة، وأخ��ً 

والشوا التدر�ب،  مساحات ومعسكرات  قلقيلية  محافظة  فقدت  االلتفافية،  رع 

شاسعة من أراض��ا، و�عرضت، وما زالت، �خسائر فادحة �� القطاع الزرا��، الذي  

 �عتمد عليھ اقتصادها، وأصبحت ا�حافظة برم��ا، �� طوق أم�ي إسرائي�� فر�د. 
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 ثامنالفصل ال

 الصهيوني واقع االستيطان
 في محافظة جنين

ماهر عابد
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 تمهيد 

الشمالية ملرتفعات  تقع محافظة جن�ن �� أق�ىى شمال الضفة الغر�ية، عند ال��ايات  

لطرق   ا خط التقاء البيئات ا�جبلية، والسهلية، والغور�ة، وتمثل مركزً   وع��   نابلس،

��ا   نابلس والعفولة والناصرة و�يسان وحيفا، حيث تحيط  القادمة من  املواصالت 

وأم   وطولكرم  الشمال،  من  وحيفا  والناصرة  الشرق،  من  وطو�اس  بيسان  من  �ل 

لغرب، ونابلس من ا�جنوب، و�� منطقة سهلية �� معظمها الفحم ومنطقة عارة من ا

باستثناء مناطق التالل القر�بة من نابلس وطولكرم، ال�ي ال يز�د ارتفاع أعالها عن  

ع��    ،ال�ي سميت ��ذا االسم �سبب ا�جنائن ال�ي تحيط ��ا  ،وتطل جن�ن  م��،  500

إ��   عامر  ابن  مرج  سهل  ع��  �شرف  كما  الشرق،  من  األردن  (ا�جهاز   الشمالغور 

 . )2010املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي، 

يملكها    2كم  702، من بي��ا  2كم  836، �انت مساحة ا�حافظة تبلغ  1948قبل العام  

 امتلكها الصهاينة  2كم 4أرا�ىي ملكية عامة، و   2كم 129املواطنون الفلسطينيون، و 

ستة،  أ( العام  )2011بو  و��  قبل    1948،  من  املدينة  احتالل  العصابات  تم 

و�دعم ا�جيش العرا��،    ،الصهيونية، ومع أن هذا االحتالل تم دحره بمقاومة أهلها

عددً  فقدت  ا�حافظة  أن  والبلداتإال  القرى  من  األرا�ىي    ال�ي  ا  ضمن  بقيت 

عام   ا�حتلة  سالم،  1948الفلسطينية  مصمص،  الفحم،  أم   :�� البلدات  وهذه   ،

صندلة، الغر�ية،  برطعة  معاو�ة،  دمر    مش��فة،  كما  وسولم،  وسالم  مقيبلة، 

وتم ت�ج��  ،ا آخر من القرى التا�عة للمحافظةاالحتالل خالل نكبة فلسط�ن عددً 

وقد   ال�جون،  املن�ىي،  ع�ن  زرع�ن،  املزار،  نورس،  ا�جوفة،   :�� القرى  وهذه  أهلها، 

ميطاف،  ن��،  جان  فرزون،  التالية:  املستوطنات  القرى  هذه  أرا�ىي  ع��  أقيمت 

ياعيل،يزراعيل،   مجدو  أفيتال،  وكيبو�س  عوز،  و�عت��  )2014(ذاكرات،    مدراخ   ،



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-267- 

جزءً  القرى  هذه  عام  اليوم  ا�حتلة  فلسط�ن  أرا�ىي  من  العام  1948ا  و��   ،1967

 سقطت جن�ن وقراها �� قبضة االحتالل �عد حرب حز�ران. 

للمحافظة ال�لية  املساحة  و�قط��ا  2كم  583.7  اليوم  تبلغ   ا مواطنً   338,919، 

والبلدات�صل  و ،  افلسطينيً  القرى  إ��    عدد  ا�حافظة   �� تجّمًعا،  74الفلسطينية 

ان  16فلسطينًيا، أي ما يمثل حوا��    53,721ويسكن مدينة جن�ن  
ّ
% من مجموع الس�

ا�حافظة    �� الفلسطي�ي،  الفلسطيني�ن  لإلحصاء  املركزي  تصل  و   .)2021(ا�جهاز 

من أرا�ىي ا�حافظة. كما    2كم  623,3مستوطنات القائمة إ��  لل  التقدير�ة  ساحةامل

، 2كم  00035,تبلغ املساحات ال�ي �عزلها ا�جدار الفاصل من أرا�ىي ا�حافظة حوا��  

 
ّ
 .) 2009ر�ج،  معهد أ( % من مساحة ا�حافظة6ل ما �سبتھ و�ش�

 طولكرمعات الفلسطينية �� محافظة ): التجّم 1خر�طة رقم (

 )2019املصدر: ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي (
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فإن   أوسلو،  اتفاقيات  حسب  جن�ن  �حافظة  ا�جيوسيا�ىي  للتقسيم  و�النسبة 

%33.5، وتمثل  2كم  195املنطقة (ج) ا�خاضعة أمنًيا و�دارً�ا لالحتالل، تبلغ مساح��ا  

ويسكن   ا�حافظة،  مساحة  حوا��  من  مواطن  24ف��ا  ،    فلسطي�ي   )1(ألف  (او�شا 

، إضافة إ�� أن جميع املستوطنات موجودة �� املنطقة ج، وتمثل هذه املنطقة  )2014

ساحة االس��داف األساسية �� جميع املشاريع االستيطانية �� ا�حافظة، حيث �س��  

س�ا��ا  من  وتفريغها  معظمها،  ع��  ال�املة  السيطرة  ضمان  إ��  االحتالل 

مساحة   وتبلغ  لكيانھ.  لضمها  تمهيًدا  السلطة الفلسطيني�ن  تديرها  ال�ي  املنطقة 

الفلسطينية، سواء من الناحية اإلدار�ة فقط (مناطق ب)، أو من النوا�� اإلدار�ة 

(حاليبة،  % من املساحة ال�لية للمحافظة 67.5تمثل  2كم  388واألمنية (مناطق أ)، 

 ألف مواطن فلسطي�ي.   315، ويسكن ف��ا حوا�� )2014

 أوسلو اتبحسب اتفاقي جن�نمحافظة وس�ان تصنيف أرا��ي ): 1ول رقم (جد

 املنطقة
 املساحة 

 ) 2كم(

النسبة املئو�ة من مساحة  

 %  ا�حافظة

  عدد الس�ان

 التقديري 

�سبة الس�ان  

 الفلسطيني�ن (%) 

 69 233,854 48.8 284.5 أ مناطق

 24 81,341 17.7 103.5 ب مناطق

 7 23,724 533. 195.2 ج  مناطق

 100 338,919 100 83.25 ا�جموع 

 )2018( ) و�حلوح2021( ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي) و 2021تحليل الباحث بناًء ع�� وزارة ا�حكم ا�ح�� (:  املصدر 

ألف مواطن لغاية العام    21عدد املواطن�ن الفلسطيني�ن �� منطقة ج �� محافظة جن�ن، بحسب أو�شا، يبلغ     )1(

العام  2014 لغاية  عددهم   �� السنو�ة  الز�ادة  بتقدير  الباحث  وقام  أعداد    2019،   �� الز�ادة  �سبة  ع��  بناًء 

24واطن�ن الفلسطيني�ن �� املنطقة قر�ًبا من  % سنوً�ا، ليصبح عدد امل3املواطن�ن �� الضفة الغر�ية، والبالغة  

 .2020ألف مواطن لغاية منتصف العام  
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 حسب تقسيمات اتفاقية أوسلو جن�ن: محافظة )2( رقم خر�طة

ا�خطط   أعاق  ما  أك��  جن�نلعل  محافظة   �� الس�انية   ،االستيطا�ي  الكثافة   ��

غرا�� وا�جغرا�� للمواطن�ن �� معظم مناطق و الفلسطينية، ثم طبيعة االنتشار الديم

املعزولة �سبيً   .ا�حافظة إ�� إخالء املستوطنات  السبب االحتالل  ��  وقد دفع هذا  ا 

بكثافة  و   ،ا�حافظة الفلسطينية  القرى  تحيطها  اعت��  ال�ي  حيث  كب��ة،  س�انية 

ا، إضافة إ�� صعو�ة توف�� ا جًد سي�ون محدودً   ،نمو هذه املستوطنات  االحتالل أن

 األمن للمستوطن�ن ف��ا.  

ركز املشروع االستيطا�ي ع�� السيطرة ع�� املنطقة الغر�ية من محافظة   ،�� املقابل

قاصًد  األخضر،  ل�خط  ا�حاذية  املنطقة  و��  ا جن�ن،  فصل  بذلك  ملواطن�ن  ا 

عن إخوا��م من املواطن�ن �� القرى    ،اغرافيً و ا وديمجغرافيً  ،الفلسطيني�ن �� الضفة

، كما أنھ أراد بذلك السيطرة ع�� املز�د  1948الفلسطينية �� األرا�ىي ا�حتلة عام  

 ،بحكم ارتفاعها  ،ال�ي �شرفو   ،من أرا�ىي الضفة القر�بة من الساحل الفلسطي�ي

، محوال إياها إ��  48وطناتھ املقامة �� املناطق ا�حتلة عام  ع�� مدن االحتالل ومست

 عمق جغرا�� لكيانھ.    
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 جنين  محافظة في االستيطان الصهيوني تطورأوالً: 

متأخرً  جن�ن  محافظة   �� الصهيو�ي  االستيطان  �سبيً بدأ  ا�حافظات ا  عن  ا 

ا ا�حافظة بدءً مستوطنات ��    10الفلسطينية األخرى، وقد أقامت سلطات االحتالل  

العام   وشاكيد،  1977من  وكديم،  وميفودوتان،  وسانور،  وجينات،  جانيم،   :��  ،

، و��  2005عام    أر�ع م��اتم إخالء    . وقدوحنانيت، ور�حان، وتل منشھ، وحرميش

جينان،و   ،جنيممستوطنات   وناحال  وكديم،  الستة  و�قيت    سانور،  املستوطنات 

مستوط و��  اليوم،  ح�ى  قائمة  و ميفودوتاننات  األخرى  و ح��ميش،  ،حينانيت، 

 .تل مينشھ، و ر�حانو 

 (سنوات مختارة)  جن�ند املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� محافظة اعد أ ): 2جدول رقم (

 عدد املستوطن�ن  السنة 

1996 1,369 

2000 1,687 

2005 1,952 

2010 2,115 

2015 2,736 

2018 3,504 

2020 4,433 

   Institution (2021) Washingtonو Katz (2020)و) 2019املصدر: بتسليم (
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 للف��ة الزمنية  محافظة جن�ن تبًعاد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� اعدأ ): تزايد 1( رقمش�ل 

   Institution (2021) Washingtonو Katz (2020)و) 2019املصدر: بتسليم (

 

من   تزايًد   ، عالهأ  الش�ليالحظ  هناك  ��  اعدأ ��    امستمرً   ا أن  املستوطن�ن  د 

  ، 2010ح�ى عام  و   1996منذ عام  ف  جن�ن،محافظة  را�ىي  أ  ع��  املقامة  املستوطنات

 ولكن منذ عام   �� �ل خمس سنوات.مستوطن    300  بحوا��   عدد املستوطن�ن ازداد  

عام  2010 املستوطن�ن2020  وح�ى  عدد  ازداد  �ل    1,200بمعدل    ،   �� مستوطن 

سنوات.   مع  خمس  أوسلو  �عيد  جن�ن  محافظة   �� املستوطن�ن  عدد  مقارنة  وعند 

أن االحتالل ضاعف عدد املستوطن�ن أك�� من ثالثة أضعاف،   ا�حا��، يت�حالعدد  

من   املستوطن�ن  عدد  ارتفع  إ��1996عام    1,369حيث  وهذا  2020عام    4,433  ،   .

الفلسطيني�ن؛  لية التسو�ة السياسية مع  يؤكد أن االحتالل عمل ع�� استغالل عم

 التواجد االستيطا�ي �� ا�حافظة.  لتعز�ز 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة جن�ن: ثامنالفصل ال
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 ثانياً: أشكال االستيطان الصهيوني في محافظة جنين 

المستوطنات  .1

االحتالل  أرا�ىي ب  قام  ع��  املقامة  واملعسكرات  املستوطنات  من  عدد  تفكيك 

جن�ن، ��ا    محافظة  قامت  ال�ي  واحد،  جانب  من  االنفصال  خطة  ضمن  وذلك 

ا إ��  تقسم املستوطنات �� محافظة جن�ن جغرافيً .  2005ا�ح�ومة اإلسرائيلية عام  

ثالث مجموعات: األو�� تحيط بمدينة جن�ن، وتضم: جانيم، و�اديم، وجينات، وقد  

من ا�جهت�ن    هذه املستوطنات تحاصر مدينة جن�ن�انت  م، و 2005تم إخالؤها عام  

تقع جنوب غرب جن�ن، وتضم    الثانية. و تطورها العمرا�يوتمنع    الشرقية والغر�ية،

شكيد، ور�حان، وتل منشھ، و�� �ش�ل  و حينانيت،  و ميفودوتان،  و كال من: حرميش،  

 
ً

استيطانيً تكتال   
ً
م��ابط الفلسطي�يا  الداخل  مستوطنات  مع  يتصل  .) 48(مناطق    ا 

وقد تم  ،ف��ا مستوطنة واحدة �� سانور   ، و�انتجن�ن  وا�جموعة الثالثة تقع جنوب 

. )أ2019(وفا،  م 2005إخالؤها عام 

واشنطن   ملؤسسة  التفاعلية  ا�خر�طة  ع��  االعتماد  تم  الدراسة،  هذه   ��

(Washington Institution, 2021)،  ) ؛2020وا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي(

بيانات  ع��  االعتماد  تم  كما  تأسيسها.  وسنة  وموقعها،  املستوطنات،  عدد  ملعرفة 

أو�شا   ملؤسسة  التفاعلية  الفلسطينية  ؛  (OCHA, 2021)ا�خر�طة  األرا�ىي  ملعرفة 

ولو��املقامة عل��ا املستوطنات الصهيونية، ومساحة املستوطنات، والتوجھ األيدي

ف��ا. أما بخصوص عدد املستوطن�ن، فتم االعتماد ع�� ا�خر�طة التفاعلية ملؤسسة 

ا مقارنة باملصادر األخرى 
ً
 . واشنطن، حيث إ��ا تحتوي ع�� املعلومات األك�� تحديث
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ً
 2005: املستوطنات ال�ي تم إخالؤها �� خطة اال��حاب أحادي ا�جانب عام  أوال

  2005املستوطنات ال�ي تم إخالؤها عام : )3جدول رقم (

 اسم املستوطنة  الرقم
 الفلسطينية القرى 

 املقامة ع�� أرضها 

 املساحة

 (دونم) 

سنة  

 التأسيس 

التوجھ  

 لو��يو األيد

 سانور  1
�جة و الفندقومية،   

 وسيلة الظهر
 مختلطة  1977 75

 مختلطة  1981 166 ابا ققباطية وعو جن�ن،  كديم 2

 مختلطة  1983 185 ودير أبو ضعيف جن�ن  جنيم 3

 ناحال جينان  4
 �رق�ن و واد برق�ن، 

 كفردان، وجن�ن و 
25 1983 - 

 
ً
 : املستوطنات ال�ي ما زالت قائمةثانيا

 : املستوطنات �� محافظة جن�ن)4رقم ( جدول 

 الرقم
اسم  

 املستوطنة 

الفلسطينية القرى 

 أرضها  املقامة ع��

املوقع  

 ا�جغرا�� 

سنة  

 التأسيس 

 املساحة 

 (دونم) 

عدد  

 الس�ان 

التوجھ  

 األيديولو�� 

 عرابة ويعبد  ميفودوتان  1
غرب  

 جن�ن 
 مختلطة  557 806 1982

2 
 ح��ميش 

فراس�ن، ويعبد،  

وقف�ن، والن�لة  

 الشرقية

غرب  

 جن�ن 
 علمانية  282 446 1982

 �عبد  حينانيت 3
غرب  

 جن�ن 
 علمانية  1,640 752 1981

 ويعبد برطعة  ر�حان  4
غرب  

 جن�ن 
 علمانية  368 430 1977

 �عبد  شكيد 5
غرب  

 جن�ن 
 علمانية  1,017 897 1981

 �عبد  تل مينشھ  6
غرب  

 جن�ن 
 دينية 569 292 1992

 4,433 3,623 ا�جموع 
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 االستيطانية البؤر .2

البؤر  �� محافظة جن�ن،  أقيمت   ،بمبادرة من ا�جماعات االستيطانية  االستيطانية 

ورغم أن االحتالل    .أو توسيع املستوطنات القائمة  ،��دف إ�شاء مستوطنات جديدةو 

َ�عتِ�� هذه البؤر غ�� شرعية، إال أن ا�خدمات والبنية التحتية تصلها �ش�ل �امل،  

حتالل  كما يؤّمن لها جيش االحتالل ا�حماية الالزمة، وهو ما �ش�� إ�� أن ح�ومة اال 

و�قامة مستوطنات جديدة القائمة،  املستوطنات  توسيع  توكيلها هذه    ،تتعمد  ع�� 

 املهمة ل�جمعيات االستيطانية. 

 البؤر االستيطانية �� محافظة جن�ن  ):5رقم ( جدول 

 املساحة

 (دونم) 

سنة  

 التأسيس 

  املستوطنة األم

 التا�عة لها 

الفلسطينية  األرض 

 عل��ا  املقامة
 الرقم االستيطانية البؤرة 

 1 شمال ر�حان  أم الر�حان  ر�حان  2002 30

 فراس�ن  حرميش 2002 10
  �ميش�شمال ح

 (النافيھ)
2 

 �عبد ميفودوتان  2002 40
 شمال ميفودوتان

 �سفي) (ماعوز 
3 

 ) 2007( معهد أر�جاملصدر: 

 جدار الفصل العنصري  .3

جن�ن، حيث يبدأ من منطقة  ا ع�� أرا�ىي محافظة  كيلوم��ً   69  يمتد ا�جدار بطول 

جن�ن شرق  واملطلة  وعر�ونة ا  مرورً   ،رابا  غزالة  دير  قرى  ثم  وفقوعة،  جلبون  بقرى 

كفردان   قرى:  بجانب  عامر  بن  مرج  وليخ��ق  ا�حارثية و اليامون  و وا�جلمة،  سيلة 

ا بالقرب من رمانة والطيبة وعان�ن، حيث يضم املنطقةز�و�ا، ثم يتجھ غر�ً و �عنك  و 

"نزلة االستيطاني وقرى:  �عبد  بلدة  و�حاصر  االستيطا�ي،  شاكيد  بتكتل  املعروفة  ة 

و�بتلع أرا�ىي �عبد من الناحية    ، الشيخ ز�د"، و"طورة الشرقية، والغر�ية" و"الطرم"

التكتل   هذا  ويشمل  العمرة)،  (أحراش  الطبيعية  ا�حمية  ف��ا  بما  الشمالية 
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و�رتبط   منشة،  وتل  ور�حان  وحنانيت  شاكيد  ميعامي  مستوطنات  مستوطن�ي  مع 

   ،1948وكتس�� الواقعت�ن داخل أرا�ىي عام  
ً

  كتلة استيطانية واحدة �خمة مشكال

�عمل  كجدار �شري جغرا��، وكمنطقة عمق اس��اتي�� لكيان    ،  )2011(بتسيلم،  

االحتالل �� هذه املنطقة.  

الفاصل ا�جدار  بناء  أّدى  الفلسطينية  ،وقد  األرا�ىي  من  معزولة  جيوب  خلق   ، إ�� 

عام   حدود  و��ن  الرئيس  ا�جدار  ب�ن  محصورة  مساحة1967باتت  وتبلغ  هذه   ، 

جن�ن  ا�جيوب محافظة   ��  475,34   ) ال�لية    6دونًما  املساحة  من  لمحافظة)، ل% 

29.203املنطقة األساسية �� هذا ا�جيب معزل برطعة، وتصل مساح��ا إ��  و�س�ى  

�سمة)،   5,158)، و�حتوي املعزل القرى التالية: برطعة الشرقية (2كم  29.2دونمات ( 

�سمة)، وخر�ة ظهر املا�ح   180�سمة)، وخر�ة عبد هللا اليو�س (   481وأم الر�حان ( 

إ��    210( ا�جيب  لعدد س�ان  الك��  ا�جموع  و�صل  (ا�جهاز   �سمة   6,029�سمة)، 

  5.272 ، أما ا�جيوب األخرى ال�ي تبلغ مساح��ا)2021املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي،  

وقد    ،)2كم  5.23(  ادونًم  فلسطينيون،  مواطنون  �سك��ا  ال  زراعية  أرا�ىي  فتشمل 

 ن وعر�ونة.استقطعت هذه األرا�ىي من قرى: املطلة وجلبو 

كما أن هناك مئات العائالت من س�ان التجّمعات الس�انية الفلسطينية ال�ي تقع  

فصله تم  الرئيس،  ا�جدار  أراض��  اشرق  ا�جدار  ا  عن  غرب  باتت  ال�ي  الزراعية 

لهالفاصل، ولم �عد ممكنً  العام، ف��ات قص��ة جًد ضمن  إل��ا إال    الوصوُل   اا  ا من 

قوات   من  تصار�ح  عل��ا وع��  ا�حصول  السهل  من  ليس  تصار�ح  و��  . االحتالل، 

من   أخرى  مساحات  املواطنون  خسر  فقد  املعزولة،  املساحات  هذه  إ��  و�ضافة 

هذه األرا�ىي  ة  استو�� االحتالل عل��ا لصا�ح إقامة ا�جدار، وتبلغ مساح  ، أراض��م

 . )2006، معهد أر�ج (  ادونًم  1384



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة جن�ن: ثامنالفصل ال

-276- 

 االلتفافية الطرق .4

   االحتاللأقام  
ً
البلدات    التفافية  وشوارع  اطرق عن  �عيًدا  املستوطن�ن  تنّقل  لتأم�ن 

أقيمت   وقد  الطرق  الفلسطينية،  الفلسطيني�ن،  هذه  للمواطن�ن  �عود  أراض  ع�� 

شطر الضفة  �، وهو شارع  �� محافظة جن�ن  ) أهم طر�ق التفا��60رقم (  شارع  ويعت�� 

عتَ�� ا
ُ
لشر�ان الرئيس للطرق االلتفافية ا�جديدةالغر�ية من الشمال إ�� ا�جنوب، و�

تبدأ هذه الطر�ق من داخل األرا�ىي ا�حتلة عام   .ال�ي تمّر حول مدن الضفة الغر�ية

مروًرا بوسط مدن جن�ن ونابلس ورام هللا والقدس و�يت �حم وا�خليل، وتقع   ،1948

"اإل  األمنية  السيطرة  تحت  الواقعة  (ج)  املنطقة   �� تقر�ًبا  �لها  سرائيلية"  الطر�ق 

طول  و�بلغ  الفلسطينية،  املدن  قلب   �� الواقعة  الطر�ق  أجزاء  باستثناء  املطلقة، 

 كم.   35�� محافظة جن�ن ما يقارب   )60( شارع رقم

هذ  إ��  الطر�قو�ضافة  االحتالل    ا  أ�شأ  فقد  الضفة،  طول  ع��  املمتد  املركزي 

50ل هذه الطرق عن  �� ا�حافظة، و�ز�د طو األخرى  مجموعة من الطرق االلتفافية  

: )أ2019(وفا،  كم، وفيما ي�� تفصيل لها

الفلسطي�ي،  • الداخل   �� جلبوع  معاليھ  مستوطنة  من  بالقرب  استيطا�ي  طر�ق 

وتخ��ق الطر�ق أرا�ىي بلدة جلبون، وقد شقتھ سلطات االحتالل ��دف �عديل  

عام   حوا��  1967حدود  وعرضها  بلدة    50،  أرا�ىي   �� الطر�ق  طول  يبلغ  م�ً�ا، 

 . كم  5جلبون حوا��  

طولها   • يبلغ  استيطا�ي  تقر�با  10طر�ق  مافودوتان    كم  مستوطن�ي  ب�ن  تر�ط 

وحرميش، و�سيطر ع�� مئات الدونمات من أرا�ىي بلد�ي �عبد وعرابة �� منطقة 

 يطلق عل��ا اسم "امر�حة". 

(شاكيد،   • �عبد  بلدة  من  القر�بة  املستوطنات  تر�ط  ال�ي  االستيطا�ي  الطر�ق 

ر�حان، حنانيت، مابودوتان، حرميش)، مع مستوطنات كتس�� وميعامي داخل 

عام   أرا�ىي  1948أرا�ىي   �� أقيمت  مستوطنات  و��  ا�خط    1948،  طول  ع�� 
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األخضر، وقد صادرت سلطات االحتالل بموجب هذه الطر�ق آالف الدونمات من  

 كم.   30األرا�ىي الزراعية والرعو�ة، و�ز�د طول الطر�ق عن 

•    �� املستوطنات  تر�ط معسكر سالم مع  أمتار  طر�ق استيطا�ي �عرض خمسة 

 ، و�بلغ طولها عدة كيلوم��ات. 1948أرا�ىي 

 الثابتة االحتالل حواجز .5

 �� محافظةفيما ي�� ا�حواجز الثابتة ال�ي أقامها االحتالل ع�� ا�جدار الفاصل 

 :  )2018(بتسيلم،  جن�ن 

ا�جلمة، و�قع ع��   • لقر�ة  الشما��  الطرف  يقع شمال جن�ن ع��  ا�جلمة:  حاجز 

ا�خاّصة،  ا�حراسة  وشر�ات  االحتالل  جيش  عليھ  ويشرف  الفاصل،  ا�جدار 

�منع عبور املواطن�ن  و حدودي،  ا�ع��  امليوجد �� ا�حاجز منشآت عديدة بما �شبھ  

القدس  شر��  س�ان  باستثناء  تصار�ح    ،الفلسطيني�ن  إ�� وحَملة  الدخول 

لهم   �سمح  وهؤالء  فقط،  ب"إسرائيل"،  مشاة  لعبور  و العبور  ا�حاجز  يستعمل 

 البضائع ب�ن الضفة وكيان االحتالل. 

ز�دة   • الذي    مقام  حاجزوهو  ر�حان:    –برطعة    –حاجز  الفاصل  ا�جدار  عند 

�منعو يطّوق جيب برطعة، �شرف عليھ جيش االحتالل وشر�ات حراسة خاّصة،  

املواطن�ن   باستثناءعبور  القدس،    س�ان  الفلسطيني�ن  القرى  و شر��  س�ان 

و�عض   ،وظهر املا�ح  ،أم الر�حانو و��: برطعة،    ، الواقعة غرب ا�جدار الفاصل

 ا�خرب الصغ��ة. 

، ع�� ا�جدار الفاصل  مقام  حاجز سالم: يقع �� أق�ىى شمال غرب جن�ن، وهو •

اإلسرائيلية" واالرتباط  التنسيق  "مديرّ�ة  إ��  دخول  كبوابة  ، وُيستخدم 

ومؤسسات اإلدارة املدنية التا�عة �جيش االحتالل �� معسكر سالم، حيث توجد  

لالحتالل،  شرطة  ونقطة  األرا�ىي،  ��جيل  ومكتب  عسكر�ة،  محكمة  أيًضا 
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طيني�ن إ�� �شرف ع�� ا�حاجز جيش االحتالل، ويسمح بدخول املواطن�ن الفلس

 مدير�ة التنسيق واالرتباط �عد إخضاعهم للتفتيش الدقيق.  

حاجز مقام ع�� ا�جدار الفاصل الذي يطّوق جيب  وهو  ظهر املا�ح:    -  طوره حاجز   •

برطعة، ويشرف جيش االحتالل عليھ، وهو يمنع عبور املواطن�ن الفلسطيني�ن 

طورة و زارع�ن من �عبد  باستثناء س�ان قر��ي ظهر املا�ح وأم الر�حان، و�عض امل

 و�مل�ون تصر�ح دخول إل��ا.    ،ونزلة ز�د مّمن تقع أراض��م غر�ّي ا�جدار

عند مدخل مستوطنة ميفو دوتان،   585ع�� شارع    مقام  حاجزوهو  حاجز �عبد:   •

بالقرب من املدخل الشر�� ا�جنو�ي لبلدة �عبد، ويشرف عليھ جيش االحتالل، 

 والتفتيش �� هذا ا�حاجز عشوائي.

 المعسكرات والقواعد العسكرية  .6

 
ً
 : معسكرات ما زالت قائمةأوال

: يقع ع�� ا�خط األخضر شمال غرب محافظة جن�ن، تأسس عام معسكر سالم •

ا�خط 1948 داخل  املوجودة  العر�ية  سالم  قر�ة  أرا�ىي  ع��  و�قع  األ   م  خضر، 

التا�عت�ن   وز�و�ا  رمانة  قر��ي  أرا�ىي  ع��  اليوم  منھ  كب��  جن�ن قسم   .�حافظة 

ومخابرات  ا�حاجز  يحتوي   والشرطة  ل�جيش  ومقرات  املدنية،  اإلدارة  مقر  ع�� 

للرماية   وفيھ  االحتالل، وحقل  األرا�ىي،  ��جيل  ومكتب  عسكر�ة  محكمة 

  .والتدر�ب، إضافة إ�� حاجز سالم

ميفودوتان • عرابة معسكر  بلد�ي  أرا�ىي  ع��  جن�ن،  مدينة  شرق  جنوب  يقع   :

2005ملستوطنة ميفودوتان من جهة الشرق، وقد أقيم عام    ويعبد، وهو مالصق

الذي ا��حب منھ جيش االحتالل ضمن خطة اال��حاب   ،كبديل ملعسكر دوتان

ونقطة   ،أحادي ا�جانب، وهو معسكر �ستخدم للتدر�ب و�حماية املستوطنات

 .)ب 2019، (وفا انطالق ملداهمة البلدات الفلسطينية �� املنطقة
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ً
 معسكرات تم إخالؤها �� محافظة جن�ن: : ثانيا

العام    �� تفكيكها  تم  املعسكرات  أحادي  2005وهذه  اال��حاب  خطة  ضمن  م 

قواتھ   وتتواجد  ملعظمها،  الدخول  يحظر  زال  ما  االحتالل  جيش  ولكن  ا�جانب، 

املعسكرات  هذه  مساحة  مجموع  بلغ  وقد  وأخرى،  ف��ة  ب�ن  ساعات  لعدة  بداخلها 

 وهذه املعسكرات ��:   )2002(مشت�ى،   دونًما 2275

 : يقع قرب مدخل بلدة عرابة جنوب جن�ن. معسكر دوتان •

 : يقع قرب قر�ة الز�ابدة جنوب شرق جن�ن. معسكر الز�ابدة  •

 : يقع ب�ن قر��ي صانور وجبع جنوب شرق جن�ن. معسكر صانور   •

جينات  • من  معسكر  مباشرة  الغرب  إ��  يقع  حرش :  منطقة   �� جن�ن  مدينة 

 السعادة، وقد تم �سليمھ للسلطة الفلسطينية.

: معسكر صغ�� �ان يت�ون من عدة بنايات موجودة �� ا�جهة  معسكر فحمة  •

ا�جنو�ية �خيم فحمة جنوب جن�ن، وقد ا��حبت منھ قوات االحتالل �� العام  

1995  . 

أحدث   نيةالصهيو  االستيطانية  والنشاطات  يع المشار ثالثاً: 
 في محافظة جنين 

�س�� االحتالل، وع�� مشاريعھ االستيطانية منذ تفكيك املستوطنات املعزولة عام   

و��    ،2005 جن�ن،  محافظة  من  الغر�ية  املنطقة  ع��  املطلقة  سيطرتھ  ترسيخ  إ�� 

من جيب برطعة    وتت�ون   بؤر استيطانية،  3مستوطنات و  6  ف��ا  املنطقة ال�ي توجد

مساح��ا  تبلغ  ال�ي  الطبيعية  الر�حان  أم  ومحمية  الفاصل،  ا�جدار  خلف  املعزول 

وميفودوتا  3,000 حرميش  مستوطن�ي  إ��  إضافة  ��ما، دونم،  ا�حيطة  واملناطق  ن 

وال�ي �عت��ها االحتالل منطقة نفوذ استيطا�ي، حيث تقوم سياسة االحتالل �� هذه  
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حسب اتفاقيات أوسلو، ع�� تكثيف    ) ج(  املناطقاملنطقة، املصنفة بأ��ا جزء من  

عدم السماح بالبناء   ، من خاللمحار�ة الوجود الفلسطي�يو التواجد االستيطا�ي،  

 هدم البيوت واملنشآت ومصادرة األرا�ىي. و لفلسطيني�ن،  للمواطن�ن ا

تقليص الوجود الفلسطيني عبر هدم البيوت والمنشآت   .1

منع، أو �عقيد،   ع��  ،�� عموم الضفة الغر�ية ) ج( مناطقسياسة االحتالل ��  تقوم  

أو   التجار�ة،  أو  السكنية،  للمبا�ي  سواء  بناء،  رخص  ع��  الفلسطيني�ن  حصول 

أو   ا�خططات   الصناعية.الزراعية،  مساحة  توسيع  االحتالل  دوائر  تمنع  حيث 

الهي�لية القديمة للقرى الفلسطينية، و�� مخططات م�ىى عل��ا عشرات السنوات، 

هدف االحتالل �� جعل األجيال  �ت�خص  ولم �عد صا�حة الستيعاب مباٍن جديدة، و 

ال�ي تديرها    ) ب(أو    )أ (اطق  إ�� من  ،هذه املنطقة ال�ي يمنع البناء ف��ا  ترحل من    ،املقبلة

أهلها من  إفراغها  و�التا��  الفلسطينية،  للمشروع   ،السلطة  سهلة  فريسة  وجعلها 

بحق    ،االستيطا�ي، وتقوم جرافات االحتالل ومجن�راتھ �عمليات هدم طوال الوقت

دون ترخيص من اإلدارة املدنية التا�عة   أي مب�ى فلسطي�ي "تجرأ" أ�حابھ ع�� البناء  

، الحتالل، وتمثل عمليات هدم البيوت واملنشآت ال�ي يقوم ��ا جيش االحتالل�جيش ا

 . )ج(ل��ا�سف�� التدر��� �� مناطق  وا   ،ا لسياسة التطه�� العر��ا مباشرً تطبيًق 

�� محافظة جن�ن منذ اتفاقيات أوسلو ال�ي   )ج (عمليات الهدم �� مناطق لم تتوقف 

الضفة  غ��  ،  قسمت  االحتالل  اعت��ها  ال�ي  واملنشآت  املنازل  مئات  هدم  تم  حيث 

 
ً

منشأة ��    16 و مرخصة، و�� السنوات األخ��ة ع�� سبيل املثال، هدم االحتالل من�ال

هدم  2016، و�� العام  )2016اال�ســـان،  (املركــز الفلسطي�ي �حقــوق    ،2015العام  

ا ��دم منشآت ومنازل أخرى، و��  إخطارً   18منشأة، كما أصدر    12منازل و   4االحتالل  

و  2017العام   العام    4تم هدم من�ل  أقدمت سلطات االحتالل    2018منشآت، و�� 

هدم   و منازل   9ع��  ��دم    25،  االحتالل  سلطات  أخطرت  فيما     18منشأة، 
ً

من�ال

ا�حورا�ي،    ومنشأة ��  )2018(مركز  واإلخطارات  الهدم  عمليات  معظم  وتركزت    ،



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-281- 

وجميعها    ،بلدات: �عبد و�رطعھ وخر�ة إمر�حھ، وا�جلمھ وخر�ة مسعود وظهر املا�ح

اإلشارة إ��    . تجدر أو تقع �� وسطها  ،مناطق محاذية ملناطق االس��داف االستيطا�ي

يز�د عن   ،أن مجموع اإلخطارات بوقف البناء أو الهدم �� قر�ة برطعة املعزولة فقط

السبب    ،منشأة  260 الذي يؤكد أن  وذلك بحسب معطيات مجلس قروي برطعة، 

لدفعهم ع�� الرحيل من    ؛والتضييق ع�� الس�ان  ،ا�حقيقي يكمن �� إفراغ املنطقة

 قر���م �ش�ى الوسائل والطرق.

 ادرة أراضي المواطنين في المنطقة مص  .2

مصادرة مساحات كب��ة من أرا�ىي املواطن�ن الفلسطيني�ن �� املنطقة  ب  قام االحتالل  

املثال، أصدر االحتالل قرارً ف  .املس��دفة بداية عام  ا عسكر�ً ع�� سبيل   �� ، 2015ا 

را�ىي  تم بموجبھ تحو�ل مساحات كب��ة من أ   ، بحجة توف�� ا�حماية للطر�ق االلتفا��

، و�� تقع بمحاذاةاإ�� مناطق مغلقة عسكر�ً   ،�عبد الزراعية من الناحية ا�جنو�ية

ا (مركز  دونًم   90م��، أي بمساحة تبلغ  100م�� و�عرض    900الطر�ق االلتفا�� بطول  

ما  ،ع�� عدة دفعات، صادر االحتالل، و 2017�� العام  و   . )2017أبحاث األرا�ىي،  

جنوب  585ج عازل ع�� جان�ي الطر�ق االلتفا�� رقم  إل�شاء سيا   ؛دونما  17مجموعھ  

صادر    ،2018و�� العام    .بلدة �عبد، الذي يصل ب�ن مستوطن�ي ميفودوتان وحرميش

قرابة   ودونًم   15االحتالل  حرميش،  ملستوطنة  ا�حاذية  �عبد  بلدة  أرا�ىي  من  29ا 

ام ع�� أرا�ىي  ا ل�حاجز العسكري املق ا�حاذية تماًم   ،ا من أرا�ىي قر�ة ا�جلمةدونًم 

ا بإخالء  صدر االحتالل قرارً ، أ2019و�� العام    .القر�ة من ا�جهة الغر�ية الشمالية

�� املنطقة ا�حاذية ملستوطنة   ،دونمات من أرا�ىي املواطن�ن �� قر�ة ظهر املا�ح  110

دولة،    ،شاكيد أرا�ىي  أ��ا  بحجة  الفاصل،  تمهيًد و وذلك  ا�جدار  مسار  لتعديل  ا 

املنطقة، كما أصدر قرارً   ،استيطا�ي عل��اوإلقامة ��   أها��  ا ��دم مدرسة بحسب 

). 2019البلدة بحجة البناء دون ترخيص (مركز أبحاث األرا�ىي،  
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اريع بناء وحدات سكنية في المستوطنات  .3  مش

مقابل أعمال الهدم واملصادرة ال�ي يمارسها االحتالل �� القرى الفلسطينية ا�حاذية 

يكثف  للمستوطنات، االستيطانية،  فإنھ  الوحدات  قام   بناء  املثال،  سبيل   فع�� 

قام كما  شاكيد،  مستوطنة   �� الصناعية  املنطقة  وحدة  412ببناء    بتوسيع 

مواقع الوحدات  يب�ن  ا�جدول التا��  . و 2018-2009استيطانية جديدة خالل األعوام  

 االستيطانية حسب املستوطنة.

 الوحدات السكنية االستيطانية �� محافظة جن�ن: )6رقم ( جدول 

 ر�حان  تل املنشية حينانيت  ميفودوتان  حرميش  شاكيد  العام 

2009 - 1 7 5 14 17 

2010 - - - - 9 2 

2011 15 - - 2 6 

2012 21 - - 19 2 23 

2013 1 - - 4 79 - 

2014 3 1 1 - 3 - 

2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

2017 - - - 6 - - 

2018 - - - 6 86 79 

 121 199 42 8 2 40 ا�جموع 

 412 ا�جموع الك��

 ) 2019( اآلن السالم املصدر: 
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الخاتمة    رابعاً: 

مقامة ع��    ،مستوطنات ع�� أرا�ىي محافظة جن�ن  6وجود    يت�ح من هذا الفصل 

النشاط االستيطا�ي يت�ح أن  كما    ،امستوطنً   4,433  �اويستوطن ف�   ا،دونًم   3,623

مستوطنات    4خالء  إ  ك�� �� املنطقة الغر�ية القر�بة من ا�خط األخضر. وقد تمأ  ي��كز 

 ،أنھ  ،كذلك و�ظهر الفصل  .  2005أخرى ضمن خطة اال��حاب أحادي ا�جانب عام  

 وحدة سكنية �� املستوطنات   412، قام االحتالل ببناء  2018ح�ى  و   2009ومنذ عام  

بؤر استيطانية خالل عامي    3ببناء    االحتالل  را�ىي ا�حافظة، كما قامأ ع��    املقامة

را�ىي ا�حافظة أ  كيف استطاع االحتالل تفتيت  ،كذلك  يب�ن الفصل  . 2002و   2001

�شطة االستيطانية ا�ختلفة، حيث يمتد طول جدار الفاصل ف��ا بطول األ  من خالل 

كم، كما يجثم ع��   35االلتفا�� ف��ا ما يقارب    60لك يمتد طول شارع  وكذ  ،كم  69

ا�حافظة  أ عسكر�ة  5را�ىي  و�ذلك  ومعسكران  حواجز  الفصل.  هذا  أن  يؤكد 

رض األ   �� تمز�قإ  ��دف  ،كبا�� ا�حافظاتو �� محافظة جن�ن،    يالنشاط االستيطا�

سطي�ي األصيل. وز�ادة التوسع االستيطا�ي ع�� حساب الوجود الفل  ،و�شتي��ا
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 المراجع خامساً: 

). عدد الس�ان املقدر �� منتصف العام 2021ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي . ( -

 . تار�خ االس��داد من: 2026-2017�حافظة جن�ن حسب التجمع 

https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=695 

). املستعمرات اإلسرائيلية �� فلسط�ن. رام هللا،  2020ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي. ( -

 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2395.pdf :سط�ن. تم االس��داد منفل

). التعداد العام للس�ان واملساكن واملنشآت، 2019ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي. ( -

 للتعداد، محافظة جن�ن. تم االس��داد من:، م�خص النتائج ال��ائية 2017

https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2443.pdf   

  –. رام هللا  2). كتاب جن�ن اإلحصائي السنوي 2010ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي . ( -

 فلسط�ن.

). ا�خروقات اإلسرائيلية �� األرا�ىي الفلسطينية ا�حتلة.القدس. تم  2009معهد أر�ج. ( -

  https://bit.ly/3wJO0b5االس��داد من: 

). البؤر االستيطانية اإلسرائيلية عقبة �� طر�ق السالم. القدس. تم  2007معهد أر�ج. ( -

  https://bit.ly/3Ft1OtJاالس��داد من: 

 �حم بيت .جن�ن محافظة �� ). استعماالت األرا�ىي2006معهد أر�ج. ( -

ملا�ح … قرارات باإلخالء وتدم�� لألرا�ىي ومسار ). قر�ة ظهر ا2019مركز أبحاث األرا�ىي. ( -

  https://bit.ly/3DgYCjSجديد ل�جدار العنصري/ محافظة جن�ن.  تم االس��داد من: 

). إ�شاء سياج عازل ع�� جان�ي الطر�ق االلتفا�� جنوب بلدة  2017مركز أبحاث األرا�ىي . ( -

  https://bit.ly/3Di3tkX�عبد / محافظة جن�ن. تم االس��داد من: 

 ). قائمة املستوطنات. حركة السالم اآلن. تم االس��داد من:2019السالم اآلن. ( -

 http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/israeli-settlements-at-the-west-bank-

the-list 

. غزة: املركــز الفلسطي�ي  2015وي  ). التقر�ر السن2016املركــز الفلسطي�ي �حقــوق اإل�ســـان. (  -

 . �حقــوق اإل�ســـان

https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=695
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2395.pdf
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2443.pdf
https://bit.ly/3wJO0b5
https://bit.ly/3Ft1OtJ
https://bit.ly/3DgYCjS
https://bit.ly/3Di3tkX
http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/israeli-settlements-at-the-west-bank-the-list
http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/israeli-settlements-at-the-west-bank-the-list
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). موجز بيانات مواطن الضعف �� املنطقة (ج). القدس: مكتب األمم املتحدة  2014أو�شا . ( -

 او�شا. -لتنسيق الشؤون اإل�سانية �� األرا�ىي الفلسطينية ا�حتلة

ملركز اإلسرائي�� �حقوق ). قائمة ا�حواجز �� الضفة الغر�ية وقطاع غزة. ا2018بتسيلم. ( -

 اإل�سان �� األرا�ىي الفلسطينية ا�حتلة. تم االس��داد من:

https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbi

dden_roads   

). خر�طة املستوطنات وا�جدار الفاصل �� الضفة الغر�ية. املركز اإلسرائي�� 2011بتسيلم. ( -

 �حقوق اإل�سان �� األرا�ىي الفلسطينية ا�حتلة. تم االس��داد من:

https://www.btselem.org/sites/default/files2/20110612_btselem_map_of_wb_arabi

c.pdf  

-  ) حمزة.  الدراسات  2014حاليبة،  مجلة  ج.  للمنطقة  ديموغرا��  ـ  جغرا��  تحليل   .(

 .112-97، الصفحات 2014، صيف 99فلسطينية، العددال

 . تم االس��داد من:Zochrot Organization). خر�طة النكبة. 2014ذاكرات. ( -

 https://zochrot.org/ar/site/nakbaMap  

 . لندن: هيئة ارض فلسط�ن. 1966-1917). اطلس فلسط�ن  2011أبو ستة، سلمان حس�ن. ( -

). طبوغرافية املستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية 2002مشت�ى، عبد العظيم قدورة. ( -

العدد  -بالنسبة ملراكز العمران الفلسطي�ي �� محافظة جن�ن. مجلة ا�جامعة اإلسالمية 

 .279-249الثا�ي، ا�جلد العاشر، الصفحات 

واصالت اإلسرائيلية تخطط لسكك حديد �� الضفة الغر�ية. تم ). وزارة امل2012. (48عرب  -

   https://bit.ly/3cdqvgMاالس��داد من: 

). "قطار السالم".. مشروع إسرائي�� يطمح لر�ط إسرائيل بالسعودية. تم  2018. (21عر�ي  -

  https://bit.ly/3HfwrEuاالس��داد من: 

. من منظمة  2018بيًتا ومنشأة خالل العام  538). االحتالل هدم 2018مركز ا�حورا�ي. (  -

 https://bit.ly/3kyMwLA الصفحة الرسمية. تم االس��داد من: -التحر�ر الفلسطينية

- ) نور.  نابلس  ).  2018�حلوح،  جن�ن.  �حافظة  سيا��  النجاح    -تخطيط  جامعة  فلسط�ن: 

 الوطنية.

https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
https://www.btselem.org/sites/default/files2/20110612_btselem_map_of_wb_arabic.pdf
https://www.btselem.org/sites/default/files2/20110612_btselem_map_of_wb_arabic.pdf
https://zochrot.org/ar/site/nakbaMap
https://bit.ly/3cdqvgM
https://bit.ly/3HfwrEu
https://bit.ly/3kyMwLA


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة جن�ن: ثامنالفصل ال

-286- 

- ) تم  2019وفا.  الفلسطي�ي.  الوط�ي  املعلومات  مركز  جن�ن.  محافظة   �� االستيطان  أ). 

 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4091 االس��داد من:

مركز املعلومات  .ب). معسكرات وقواعد عسكر�ة إسرائيلية �� محافظة جن�ن2019(وفا  -

 الوط�ي الفلسطي�ي. تم االس��داد من: الفلسطي�ي:

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=20139   

- Katz, Y. “. (2020). WestBankJewishPopulationStats. telaviv: Bet El Institutions.

Retrieved from: https://westbankjewishpopulationstats.com/  

- OCHA interactive Map. (2021). Retrieved from:

https://xmaps.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc4

8f1a2781df0c999950f&extent=32.6809,30.6899,37.2951,32.8381  

- Washington Institute. Interactive Map. (2021). Retrieved from:

https://www.washingtoninstitute.org/westbankinteractivemap/ 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4091
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=20139
https://westbankjewishpopulationstats.com/
https://xmaps.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc48f1a2781df0c999950f&extent=32.6809,30.6899,37.2951,32.8381
https://xmaps.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc48f1a2781df0c999950f&extent=32.6809,30.6899,37.2951,32.8381
https://www.washingtoninstitute.org/westbankinteractivemap/


-287- 

 تاسعالفصل ال

 الصهيوني االستيطانواقع 
 واألغوار أريحا في محافظة 

حمزة الحاليبة
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 تمهيد 

ا�جزء األك��    )1(�ش�ل محافظة "أر�حا واألغوار" 

إضافة    ،اوال�ي تضم أيضً   ، من منطقة غور األردن

من   الشر��  ا�جزء  واألغوار،  أر�حا  محافظة  إ�� 

من   الشرقية  األجزاء  و�عض  طو�اس،  محافظة 

و�عت��   وا�خليل.  �حم  و�يت  القدس  محافظات 

من   بكث��  أوسع  منطقة  األردن  غور  منطقة 

ا�خارطة   تظهر  حيث  واألغوار،  أر�حا  محافظة 

طول  ب ع��  األردن  غور  امتداد  األخضر  اللون 

و�اللون   الشرقية،  ا�جهة  من  الغر�ية  الضفة 

ا �حافظة أر�حا واألغوار،ا تقدير�ً األحمر امتدادً 

األردن حوا��   كيلوم��   1600وتبلغ مساحة غور 

يقارب    ،مر�ع ما  الضفة  29أو  مساحة  من   %

  يركز هذا الفصل   ).  2019،  ةالغر�ية (القواسم 

محا إ��  ع��  التطرق  دون  واألغوار  أر�حا  فظة 

األغوار مناطق  األغوار  با��  �عض  تتبع  حيث   ،

.  �حافظة طو�اس، كما سن�ى �� الفصل القادم

كما    ،عن مستوى سطح البحر�� العالم  وتتم�� أر�حا واألغوار بأ��ا أخفض منطقة  

 محافظة فلسطينية من حيث عدد الس�ان.  أصغر و�عت��

حسب تقسيم السلطة الفلسطينية �حافظات الضفة الغر�ية، فإن اسم محافظة أر�حا يطلق عليھ رسميا )1(

 اسم "محافظة أر�حا واألغوار" 

(  خر�طة منطقة  1رقم  امتداد   :(

واألغوار   أر�حا  (اللون  محافظة 

) ضمن منطقة األغوار ال�لية  فرألص ا

 ) خضر(اللون األ 
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�ان  اتار�خيً  يتبع،  واألغوار  أر�حا  ملنطقة  ا�جنو�ي  وا�جزء  ل  ا�جزء  القدس،  قضاء 

األرد�يا�حكم  الشما�� م��ا يتبع لقضاء نابلس، وذلك خالل ف��ة ا�حكم ال��يطا�ي و 

عام   (أبو  ،1967قبل  التار���  فلسط�ن  أطلس  خرائط  تظهره  ما  ستة،   بحسب 

التسعين )2011  �� الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قدوم  و�عد  إ��  .  تحو�لها  تم  يات، 

ا�حافظة  .  محافظة مستقلة  �� املدينة، ارئيًس   افلسطينيً   اتجمعً   12يوجد  ، �شمل 

 
ً

شماال واملمتدة  ��ا  ا�حيطة  والقرى  هذه  وا�خيمات،   �� الس�ان  مجموع  و�بلغ   ،

محافظة أر�حا واألغوار، بحدودها اإلدار�ة   وتبلغ مساحة  �سمة،  53,317التجمعات  

 ).  2021ا (ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي، ا مر�عً لوم��ً كي 593ا�حالية، 

 ): التجمعات الفلسطينية �� محافظة أر�حا واألغوار 2رقم ( خر�طة

 )2019(ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي املصدر: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة أر�حا واألغوار: تاسعالفصل ال
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   وحسب اتفاق أوسلو، 
ُ
 محافظة أر�حا واألغوار   خضعت الغالبية العظ�ى من أرا�ىي أ

اتفاقية 88(حوا��   بحسب  (ج)  املصنفة  املناطق  و��  اإلسرائيلية،  للسيطرة   (%

استبيحت    . و�سبب هذه السيطرة السياسية والعسكر�ة ع�� األرض، 1995أوسلو  

امتدادً  وأصبحت  بالقوة،  الغر�ية، أراض��ا  الضفة  شرق   �� االستيطا�ي  للمشروع  ا 

اف اس��اتي�� للمشروع الصهيو�ي �� منطقة غور األردن.  وال�ي �ش�ل منطقة اس��د

، تصاعد الوجود االستيطا�ي �� أر�حا واألغوار، ح�ى وصل ذروتھ �� 1967ومنذ عام  

ا�خصبة األرا�ىي  من  كب��ة  مساحات  ع��  بالسيطرة  ا�حا��،  من  الوقت  وكغ��ها   .

كما� ثالث مناطق  ألوسلو، إ�  اصنفت أرا�ىي محافظة أر�حا واألغوار تبعً   ا�حافظات،

). 1يظهر �� ا�جدول رقم (

 بحسب اتفاقية أوسلو  أر�حا واألغوار محافظة وس�ان ): تصنيف أرا��ي 1جدول رقم (

 املنطقة
 املساحة

 ) 2(كم

النسبة املئو�ة من  

 مساحة ا�حافظة (%)

عدد الس�ان  

 التقديري 

�سبة الس�ان  

 الفلسطيني�ن (%) 

 85 45,319 11.4 68 )أ(مناطق 

 5 2,666 .20 1 )ب(مناطق 

 10 5,332 488. 524 )ج(مناطق 

 100 53,317 100 593 ا�جموع 

 تقديرات عدد الس�ان بحسب تحليل الباحث باالستناد إ�� �سبة الس�ان الفلسطيني�ن  *

 )2020( ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ياملصدر: 

و�عد محافظة أر�حا واألغوار ثا�ي أك�� محافظة فلسطينية �عد القدس، من حيث  

% من أراض��ا كمناطق (ج)،  88مساحة السيطرة اإلسرائيلية، حيث تصنف حوا��  

فقط   تخضع  املقابل،   �� أعاله.  ا�جدول   �� يظهر  ا�حافظة، 12كما  أرا�ىي  من   %

ا �شمل  وال�ي  ب)،  و  أ  (مناطق  الفلسطينية  ��ا.  للسيطرة  ا�حيطة  والقرى  ملدينة 

% من الس�ان الفلسطيني�ن �� ا�حافظة �ش�ل عام، 90و�قدر الباحث أن أك�� من 

ا�جدول    �� يظهر  كما  الفلسطينية،  للسيطرة  ا�خاضعة  املناطق  ضمن  �سكنون 
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أعاله، و�مقارنة الكثافة الس�انية ضمن مخطط أوسلو �� محافظة أر�حا واألغوار، 

 �عيشون �� �ل كيلوم�� مر�ع �� مناطق (أ و ب)،    826�  فإنھ يظهر أن حوا�
ً
فلسطينيا

كما سيت�ح    فقط �� �ل كيلوم�� مر�ع �� مناطق (ج)   اإسرائيليً   امستوطنً   16  مقابل

للفلسطيني�ن الحًقا الس�انية  الكثافة  أن  أي  من   .  الس�انية   أك��  الكثافة 

 اتفاقيةأحد إخفاقات    وال شك أن ذلك هو   ضعًفا،   50بـ    للمستوطن�ن اإلسرائيلي�ن

 أوسلو، ال�ي �ان من املف��ض أن ت�ون مرحلية، إال أ��ا استمرت ألك�� من ر�ع قرن.  

 ): تقسيم محافظة أر�حا واألغوار حسب اتفاقية أوسلو 3رقم ( خر�طة

أهمية   من  املنطقة  هذه  تمثلھ  ملا  واألغوار،  أر�حا   �� االستيطان  دوافع  تتعدد 

وسياحية واقتصادية،  وتار�خية،  وأمنية،  أر�حا .  اس��اتيجية،  محافظة  وتختلف 

�� طبيعة املشروع االستيطا�ي ف��ا، ف�ي   ،واألغوار عن با�� ا�حافظات الفلسطينية

الغر�ية للضفة  الشرقية  ا�جهة   �� تقع  �سبيً   ، منطقة  �� و�عيدة  الضم  جدار  عن  ا 

، ي�� ع�� الشر�ط ا�حدودي الشر�� مع األردن موقعها االس��ات  إال أن  ا�جهة الغر�ية،

 
ً
ا لدولة االحتالل، لكن بخطة مختلفة عن خطة ا مهًم ا اس��اتيجيً ا أمنيً جعل م��ا هدف

جدار الفصل العنصري، وخضعت الغالبية العظ�ى من أراض��ا لسيطرة االحتالل  
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 مثل: مناطق عسكر�ة مغلقة، محميات طبيعية، أرا�ىي دولة،   ،بمسميات مختلفة

لذلك سعت سلطات مناطق (ج) حسب تصنيف أوسلو.  و�لها تقع ��  مستوطنات،  

املنطقة، وذلك   السيطرة ع�� هذه  إ��  اليوم األول الحتالل الضفة،  االحتالل، منذ 

لتكثيف التواجد والسيطرة العسكر�ة، وترسيخ األمن �� أطول منطقة حدودية مع  

ا�جوار. من  دول  كغ��ها  ا�حافظة  هذه  �عرضت  الفلسطينية   وقد  إ��  ،املناطق 

 . اجتياح كب��، واس��داف ألراض��ا ا�خصبة، ع�� مدى العقود املاضية

من ناحية أخرى، �ش�ل منطقة األغوار السلة الغذائية والزراعية األك�� �� الضفة  

ا والدا�� شتاًء، واملناسب ألنواع ومناخها ا�حار صيًف   ،الغر�ية، وتتم�� بخصو�ة تر���ا

امل من   معينة 
ً
هدف �انت  لذلك  وغ��ها،  واملوز  والنخيل  ا�حمضيات  مثل  ا زروعات، 

  �� لالستيطان  العامة  السمة  الزرا��،  االستيطان  وأصبح  االستيطانية،  لألطماع 

محافظة أر�حا واألغوار، حيث استغلت سلطات االحتالل ذلك، �� ال��ك�� ع�� زراعة  

أسا�ىي �ش�ل  والتمور  دوافع  .  النخيل  أيضً ومن  واألغوار  أر�حا   �� ، ااالستيطان 

مما  العالم،   �� أقدم مدينة  �عت��  ال�ي  املدينة،  لهذه  التار�خية والسياحية  األهمية 

مقصًد  البحر  اعامليً   اسياحيً   ا جعلها  منطقة  أهمها  متعددة،  معالم  من  تحو�ھ  ملا   ،

سيطرةامليت، ال�ي يرتادها السياح من جميع أنحاء العالم، وتخضع �ش�ل �امل لل

ومن املواقع السياحية الهامة أيضا، وا�خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية ��    اإلسرائيلية.

محافظة أر�حا واألغوار، مقام الن�ي مو�ىى، ودير القلط، ودير حجلة، ونبع العوجا، 

وجميعها �عت�� من املقاصد السياحية الهامة، والواقعة ضمن املناطق املصنفة (ج)،  

 االستيطانية. و�� محاطة باملشاريع

واحًد  ا�جيوسيا�ىي  البعد  �ش�ل  آخر،  جانب  ��    اومن  االستيطان  دوافع  أهم  من 

فراس   الباحث  يرى  السياسية،  للتنمية  رؤ�ة  مركز  وحسب  أنالقواسمة  األغوار. 

لألردن، محاذية  مستقبلية  فلسطينية  دولة  ألي  حيوً�ا   
ً

ثقال تمثل  األغوار  "منطقة 

جغر  مخزون  ع��  تحتوي  إ��ا  واملوارد  حيث  للزراعة،  الصا�حة  األرا�ىي  من  ا�� 
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املناسبة، وأهمها املياه. و�ن أهمية السيطرة ع�� هذه املنطقة، تكمن �� منع إقامة 

أي حكم ذا�ي فلسطي�ي ف��ا". و�ضيف الباحث: "تتمتع منطقة األغوار كذلك بموقع 

ا�حاذي القدس  مدينة  لتوسع  طبيعًيا  امتداًدا  �ش�ل  �و��ا  وهذا  اس��اتي��،  لها،  ة 

مخططاتھ   بتنفيذ  لالحتالل  ستسمح  األغوار،  منطقة  ع��  السيطرة  أن  �ع�ي 

هذه   عن  التخ��  أن  كما  الك��ى.  القدس  مشروع  وأهمها  الك��ى،  االستيطانية 

الغر�ية،  الضفة   �� الك��  االستيطا�ي  املشروع  تقلص  بالضرورة،  �ع�ي  املنطقة، 

 ). 2019، ةل نفسها" (القواسمو�التا�� ز�ادة ا�خاطر ع�� دولة االحتال

أيضً  األغوار   �� االستيطان  دوافع  أهم  وا�جوفية. اومن  السطحية  مياهها  وفرة   ،

نحاس ثلث 2012(  فحسب  حوا��  �ش�ل  األغوار   �� املوجودة  املياه  كميات  فإن   ،(

احتياطي املياه ا�جوفية �� الضفة الغر�ية، حيث يوجد هناك العديد من ينابيع املياه  

السفو  ا�جبلية لألغوار،  ��  تزو�د كميات اجوفيً   اب��ً   133  وحوا��ح   �� ، مما �ساهم 

مليون م�� مكعب. ومقابل ذلك، تبقى حصة املياه ب�ن الفلسطيني�ن    16مياه تقارب  

اإلسرائيلي�ن املستوطن   ،واملستوطن�ن  حصة  إن  حيث  كب��،  �ش�ل  متفاوتة 

بـ  ،اإلسرائي�� أك��  اآلن،  السالم  مركز  املواطن مر  18 وحسب  بحصة  مقارنة  ة 

  الفلسطي�ي �� الضفة الغر�ية، وأك�� بمرت�ن ونصف مقارنة ببا�� مستوط�ي الضفة 

)(Peace Now, 2017 .  ً�سنو يتم  يقاربكما  ما  تخصيص  مكعب   10 ا  م��  مالي�ن 

حوا��  �ساوي  ما  وهو  األغوار،  منطقة   �� جميع  30 للمستوطن�ن  استخدام  من   %

س��لك الفرد الواحد من مستوط�ي شمال البحر امليت  س�ان الضفة الغر�ية. كما �

ا �� اليوم للفرد الفلسطي�ي الواحد �� املناطق ل��ً  20مقابل    ،ا �� اليومل��ً  727حوا�� 

األغوار  �� األغوار ل��ً   60و   ،النائية  شمال   �� الواحد  الفلسطي�ي  للفرد  اليوم   �� ا 

)(Peace Now, 2017 .   
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من أهم مصادر املياه السطحية �� فلسط�ن، إضافة إ��    اويش�ل ��ر األردن واحًد  

حدثت ع��   امقدًس  ااملياه ا�جوفية والينابيع املوجودة �� املنطقة، ويعت�� ال��ر موقعً 

 تار�خية، وفيھ موقع املغطس املقدس �� الديانة املسيحية. 
ٌ

 ضفافھ أحداث

 محافظة أريحا واألغوار   في   تطور االستيطان الصهيوني أوالً:  

بدأ املشروع االستيطا�ي �� الضفة الغر�ية، ومن ضم��ا منطقة أر�حا واألغوار شرق 

، وذلك �عد احتالل ا�جيش اإلسرائي�� للضفة الغر�ية، وقطاع 1967القدس، عام  

  �� األخرى  املناطق  و�عض  واألغوار،  أر�حا  منطقة   �� لكن  وسيناء.  وا�جوالن،  غزة، 

و  ع��  مبكرً الضفة  الصهيونية  ا�حركة  بدأت  ا�خصوص،  عام جھ  حرب  وقبل  ا، 

منطقة  1948 أ��ا  اعتبار  ع��  ف��ا،  االستيطا�ي  للمشروع  نواة  إ�شاء  ع��  بالعمل   ،

تار�خيً  وجغرافيً اس��اتيجية  وأمنيً ا،  أولو�ا،  ضمن  فوضعت  ع��  اا،  السيطرة  ��ا 

استيطان بؤرة  أول  و�انت  االس��اتيجية.  امليت  البحر  ظل    يةمنطقة   �� إ�شاؤها  تم 

عام   �� وذلك  "�اليا"،  مستوطنة   �� امليت،  البحر  منطقة   �� ال��يطا�ي  االحتالل 

، حيث بدأت ع�� ش�ل "كيبو�س" زرا�� ع�� الشواطئ الشمالية للبحر امليت.  1929

و�انت وق��ا قد طرحت ح�ومة االنتداب ال��يطا�ي، عطاء للتنقيب عن البوتاس ��  

ن تم إ�شاء شركة البوتاس الفلسطينية، ال�ي اتخذت من موقع البحر امليت، �عد أ

مقرً  هذا  "�اليا"  ر�ح  وقد  املشروع،   �� العامل�ن  إلقامة  فندق  إ�شاء  ف��ا  وتم  لها،  ا 

العطاء مهندس ��ودي سيب��ي يد�� "موشيھ نوفوميس�ي". و�عد توتر األوضاع ��  

" وتدم��ه، وخضع �عدها  ، تم إخالء موقع "�اليا1948فلسط�ن، وحدوث النكبة عام  

ء االحتالل اإلسرائي��، حيث أعيد إ�شاء ، و�ْد 1967لسيطرة ا�جيش األرد�ي ح�ى عام  

 ).Norris, 2013"�اليا" �أول موقع استيطا�ي شمال البحر امليت (

عام   حرب  �عد  واألغوار  أر�حا  محافظة   �� اإلسرائي��  االستيطان  وذلك  . 1967بدأ 

بإقامة العديد من البؤر االستيطانية الصغ��ة، ال�ي سرعان ما ت�خمت وتوسعت  



 االستيطان الصهيو�ي واقعـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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�حدود   وضم��ا  م��ا،  واسعة  مساحات  ع��  وهيمنت  ا�حافظة،  أرا�ىي  ع�� 

تم   بداية  مختلفة.  أمنية  وحجج  وذرائع  إسرائيلية،  عسكر�ة  بأوامر  املستوطنات، 

، �أول مستوطنة �عد ا�حرب،  1968إقامة مستوطنة "�اليا" شمال البحر امليت عام  

و�� تقع حاليا ضمن حدود محافظة القدس، وع�� حدود محافظة أر�حا واألغوار. 

. وشهدتا، شمال أر�حا واألغوار أيضً 1968كما تم إقامة مستوطنة "أرغامان" عام  

أر�حا  محافظة  مستوطنات  معظم  �شوء  املا�ىي،  القرن  من  السبعينيات  ف��ة 

�شأت   حيث  (  14حوا��  واألغوار،  ب�ن  ما  الف��ة   �� ا�حافظة   �� - 1970مستوطنة 

مستوطنة إسرائيلية،   16). واليوم توجد ع�� أرا�ىي محافظة أر�حا واألغوار  1980

اإلسرائيلي�ن   املستوطن�ن  من  س�ا��ا  عدد  عام  يبلغ  حوا��  2021ح�ى   ،8,500  

التفاعل ا�خر�طة   �� املذ�ورة  املعلومات  حسب  إسرائيلًيا،  ملؤسسة مستوطًنا  ية 

إ��  واشنطن بؤر استيطانية م�حقة بمستوطنا��ا األم، ويسكن أك�� من    5، إضافة 

و" ير�حو"  "م���ي  مستوطن�ي   �� واألغوار  أر�حا  مستوط�ي  أفرايمنصف     "معاليھ 

(Washington Institution, 2021)  . 

اإلسرائيل السيطرة  هو  واألغوار،  أر�حا   �� االستيطا�ي  املشروع  يم��  ما  ع��  لكن  ية 

تبلغ السيطرة الفعلية ملناطق نفوذ   املناطق الزراعية ا�حيطة باملستوطنات، حيث 

)، ويشمل هذا  Kerem Navot, 2013ألف دونم (  80املستوطنات وتوسعها، حوا��  

ا�جداول والرسوم   الرقم املناطق الزراعية شرق محافظة طو�اس (األغوار الشمالية).

عدد   تو�ح  التالية  اإلسرائيليةالبيانية  ا�حافظة،  املستوطنات   �� وعدد  املقامة 

 . للف��ة الزمنية ااملستوطن�ن التقديري ف��ا تبعً 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة أر�حا واألغوار: تاسعالفصل ال
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  للف��ة الزمنية اتبعً  املقامة �� محافظة أر�حا واألغوار  ): عدد املستوطنات اإلسرائيلية2جدول رقم (

 عدد املستوطنات  الف��ة الزمنية

1970-1967 5 

1974-1971 1 

1978-1975 6 

1982-1979 4 

 16 ا�جموع 

 )2020( ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ياملصدر: 

ائيلية �� محافظة أر�حا واألغوار تبعً 1ش�ل رقم (  للف��ة الزمنية  ا): عدد املستوطنات اإلسر
 )2020( ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ياملصدر:  

الرسم البيا�ي أعاله، أن عدد املستوطنات اإلسرائيلية �� محافظة أر�حا يت�ح من  

واألغوار، تزايد �ش�ل م�حوظ، �� ف��ة السبعينيات من القرن املا�ىي، ال سيما ��  

 ) ب�ن  ما  هذه  1978-1975الف��ة  خالل  ركزت  االحتالل  سلطات  أن  يت�ح  كما   .(

 .ب�ى عليھ املشروع االستيطا�يالف��ة، ع�� السيطرة ع�� ا�ح�� ا�جغرا�� الذي سي
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 االستيطان الصهيو�ي واقعـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (سنوات مختارة) د املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� محافظة أر�حا واألغوار اعد أ ): 3جدول رقم (

 عدد املستوطن�ن التقديري ال��اك�ي الف��ة الزمنية

1970 1,693 

1974 2,720 

1978 5,913 

1982 6,732 

2018 7,413 

2020 8,460 

 ) 2020حصاء الفلسطي�ي (وا�جهاز املركزي لإل  )2021ع�� مؤسسة واشنطن (  بناءً املصدر: الباحث 

 للف��ة الزمنية  اد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� محافظة أر�حا واألغوار تبعً اعدأ ): تزايد 2ش�ل رقم (

 Institution (2021) Washingtonو) 2020حصاء الفلسطي�ي (لإل  ا�جهاز املركزي املصدر: الباحث بناء ع�� 

الثا�ي البيا�ي  الرسم  ��    ،يظهر  الزمنية  ا عدأال��ايد  الف��ات  ع��  املستوطن�ن  د 

كث��ً  تركز  لم  االحتالل،  سلطات  أن  الوا�ح  من  لكن  ا�جانب املتتالية.  ع��  ا 

الثمانينيات منذ  الس�انية  والز�ادة  وذلكالديموغرا��،   ،   
ً
ا�حافظات خالف لبا��  ا 

و�نما األمنية  ركزت   الفلسطينية،  السيطرة  ع��  األرا�ىي    ،أك��  ع��  والسيطرة 

السيطرة   خالل  من  االحتالل  سلطات  استطاعت  وقد  الزراعية.  واملساحات 

العسكر�ة ع�� مناطق األغوار، حماية ا�حدود الشرقية للضفة الغر�ية ا�حتلة من  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة أر�حا واألغوار: تاسعالفصل ال

-298- 

األر  هذه  استغالل  استطاعت  وكذلك  يحدث،  قد  اعتداء  مناسبة أي  كبيئة  ا�ىي 

 وال��بة. من حيث املناخ واملياه   ،للزراعة

 أريحا واألغوار في محافظة  ثانياً: أشكال االستيطان الصهيوني  

 المستوطنات  .1

املستوطناتيبلغ   واألغوار،  عدد  أر�حا  محافظة  واشنطن   بحسب   ��    مؤسسة 

(Washington Institution, 2021)  الفلسطي�ي  اإل   وجهاز   16  ، )2020(حصاء 

أر�حا   أما،  مستوطنة  �� اإلسرائيلية  للمستوطنات  العمرانية  املناطق  مساحة 

بحوا��  ،  واألغوار مجموعها  ي�خص    4350فيقدر  الذي  التا��  ا�جدول  و��  دونًما. 

أخذ تم  باملستوطنات،  املتعلقة  تأسيس    املعلومات  �سنة  املتعلقة  املعلومات 

األ   ،ومساحا��ا  ،املستوطنات ا�جغرا��،  ،يديولوجيةوتوجها��ا  منظمة من    ونطاقها 

أخذ  ،   (OCHA, 2021)"أو�شا تم  عدد    كما   من    ملستوطناتا  س�ان    معلومات 

التفاعلية واشنطنمل  ا�خر�طة  أما  (Washington Institution, 2021)  ؤسسة   ،

 . فمصدرها تحليل الباحث ،عل��ا املستوطنات املقامة معلومات األرا�ىي 

 ): م�خص معلومات املستوطنات اإلسرائيلية �� محافظة أر�حا واألغوار4جدول رقم (

 رقم 
اسم 

 املستوطنة

األرض  

الفلسطينية  

املقامة عل��ا 

 املستوطنة

املوقع  

��  ا�جغرا�� 

 ا�حافظة 

سنة 

 التأسيس

املساحة 

التقدير�ة  

 (دونم)

 عدد

 املستوطن�ن

 التوجھ 

 األيديولو�� 

 علمانية  165 140 1968 شمال  ا�جفتلك  ارغامان  1

2 
معاليھ  

 افرايم 
 علمانية  1660 360 1970 شمال غرب  ا�جفتلك 

 العوجا  يتاف  3
الوسط  

 الشما��
 علمانية  447 518 1970

 علمانية  234 415 1970 شمال  ا�جفتلك  ماسوعا  4



 االستيطان الصهيو�ي واقعـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فصايل  جي�جال 5
الوسط  

 الغر�ي
 علمانية  209 107 1970

 علمانية  557 136 1973 شمال غرب  ا�جفتلك  يتيت ج 6

 علمانية  371 596 1975 شمال غرب  فصايل  بي��ائيل  7

8 
نيتف  

 هاجيدود 
 علمانية  234 407 1976 غرب العوجا 

 علمانية  114 121 1977 غرب العوجا  ن��ان  9

 الن�ي مو�ىى  أملوغ 10

أق�ىى  

جنوب  

 ا�حافظة

 علمانية  310 119 1977

 دينية  2,529 402 1978 جنوب غرب  الن�ي مو�ىى  م���ي ير�حو  11

 علمانية  356 311 1978 غرب شمال  فصايل  تومر 12

 علمانية  410 145 1980 جنوب غرب  الن�ي مو�ىى  ف��د ير�حو  13

 علمانية  268 312 1980 شمال  ا�جفتلك  يافيت 14

 علمانية  391 101 1980 جنوب  الن�ي مو�ىى  بيت هاعرافا  15

 النويعمة  �عاما 16
الوسط  

 ا�جنو�ي 
 علمانية  205 148 1982

 8,460 4,338 ا�جموع

البؤر االستيطانية   .2

االستيطانية البؤر  من  العديد  إ�شاء  ش�ل   تم  ع��  واألغوار  أر�حا  محافظة   ��

من  ا كرفانات، ثم تحولت مع الوقت إ�� مبان و�يوت حجر�ة، وأصبحت اليوم جزءً 

، ال زالت  (OCHA, 2021)  املستوطنات اإلسرائيلية القائمة. وحسب معلومات أو�شا

حالة   5 يأخذ  و�عضها  املستوطنات،  محيط   �� قائمة  األقل،  ع��  استيطانية  بؤر 

املستوطنة الطبي��، من حيث البناء وا�خدمات. و�الحظ أن هذه البؤر االستيطانية 

ب�ن   ما  الف��ة   �� إ�شاؤها  تم  البؤر    . 2005و   1995قد  أسماء  يو�ح  التا��  ا�جدول 

االستيطانية اإلسرائيلية املقامة ع�� أرا�ىي محافظة أر�حا واألغوار، وسنة إ�شا��ا، 

 ومساح��ا التقدير�ة، واألرض الفلسطينية املقامة عل��ا:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة أر�حا واألغوار: تاسعالفصل ال
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 واألغوارالبؤر االستيطانية اإلسرائيلية املقامة ع�� أرا��ي محافظة أر�حا ): 5جدول رقم (

 البؤرة االستيطانية  الرقم

األرض 

الفلسطينية  

 املقامة عل��ا 

  املستوطنة األم

 التا�عة لها 

سنة  

 اإل�شاء

املساحة 

التقدير�ة 

 (دونم) 

 31 - معاليھ افرايم  ا�جفتلك  معاليھ افرايم غرب  1

 45 1999 ييتاف  العوجا ميفوعوت ير�حو  2

 21 2001 م���ي ير�حو الن�ي مو�ىى  م���ي ير�حو شمال شرق  3

 22 2001 بيت هاعرافا  الن�ي مو�ىى  مول نيفو  4

 44 2005 ييتاف  العوجا مزرعة عومر  5

 OCHA (2021) املصدر:

االستيطان الزراعي  .3

ما يم�� املشروع االستيطا�ي الصهيو�ي �� محافظة أر�حا واألغوار عن با�� ا�حافظات 

مناطق عمرانية صغ��ة،  تضم  الفلسطينية األخرى، هو أن معظم املستوطنات ف��ا  

أراٍض زراعية واسعة، ومحاطة   لك��ا �سيطر ع��  الس�ان،  �سبًيا من   
ً

قليال وعدًدا 

�ستغل   حيث  كب��ة،  عسكر�ة  لتحقيق  بمناطق  األغوار،  منطقة  االحتالل  سلطات 

وأهداف   األردن،  حدود  مع  الشرقية  الواجهة  ع��  اس��اتيجية  أمنية  أهداف 

بخصوص  السابقة  ا�جداول   �� ورد  وما  الزراعية.  املشاريع  خالل  من  اقتصادية 

إن   حيث  للمستوطنات،  العمرانية  املناطق  فقط  يمثل  املستوطنات،  مساحات 

ستغلة لالستيطان �� األغوار، �� املساحات الزراعية ا�حيطة  املساحات الك��ى امل

باملستوطنات. كما و�عمل سلطات االحتالل ع�� خنق األرا�ىي الزراعية الفلسطينية،  

الواقعة ب�ن املستوطنات، والسيطرة عل��ا، �خلق تواصل جغرا�� ب�ن املستوطنات، 

 وتجميعها ضمن منطقة جغرافية واحدة. 

ش�� سابًق ، وك1967منذ عام  
ُ
22  ا، أقيمت ع�� أرا�ىي محافظة أر�حا واألغوارما أ

استيطانية  بؤر  ش�ل  ع��  معظمها  �شأ  إسرائيلية،  استيطانية  و�ؤرة  مستوطنة 



 االستيطان الصهيو�ي واقعـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زراعية   مستوطنات  إ��  تدر���  �ش�ل  تحولت  ثم  (ناحال)،  �س�ى  ما  أو  عسكر�ة، 

 وسكنية، �سك��ا مستوطنون علمانيون �ش�ل عام. 

األرا مساحة  مؤسسة وتبلغ  بحسب  الغر�ية  الضفة   �� االستيطانية  الزراعية  �ىي 

)Kerem Navot, 2013  ��م��ا، أي معظمها، تقع ضمن  85ألف دونم،    93)، حوا %

80منطقة أر�حا واألغوار، وغور األردن، وشمال البحر امليت، أي أن ما يقارب من  

ا واألغوار. ويعمل  ألف دونم من األرا�ىي الزراعية االستيطانية، تقع �� محافظة أر�ح

إحصائيات  وحسب  االستيطانية،  الزراعية  املناطق   �� الفلسطيني�ن  العمال  آالف 

 فلسطينًيا �� قطاع   4240رسمية من اإلدارة املدنية اإلسرائيلية، تم �شغيل  
ً

عامال

عام   الغر�ية  الضفة   �� أن 2012الزراعة  علما  األغوار،  مستوطنات   �� معظمهم   ،

 �ش�� إ�� أن الرقم قد ي�ون ضعف الرقم املعلن. إحصاءات غ�� رسمية، 

 )�� منطقة األغوار وغ��ها (باللون األحمر املسيطر عل��ا ا��ي الزراعيةاألر  ):4رقم ( خر�طة
 ) Kerem Navot, 2013( املصدر:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة أر�حا واألغوار: تاسعالفصل ال
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 �� الفلسطينية  العاملة  القوى  من  كب��ة  �سبة  �انت  أن  و�عد  آخر،  صعيد  ع�� 

واألغوار، �عتمد ع�� العمل �� قطاع الزراعة الفلسطي�ي، إال أن هذا  محافظة أر�حا  

قطاع  خسر  فقد  أخرى.  عوامل  و�فعل  االستيطان،  بفعل  تدر�جًيا  تراجع  القطاع 

املاضية، حوا��   ا�خمس سنوات  (االقتصادي،    31الزراعة خالل  زرا��  ألف عامل 

السن2019  �� تحولوا  األغوار  مزار��  من  العديد  أن  كما   .(  �� للعمل  األخ��ة  وات 

ا �� املغر�ات املادية، ا لز�ادة الدخل، وطمعً املستوطنات اإلسرائيلية �� األغوار، طلبً 

ا ل�خسائر املوسمية، ورضوخا لواقع السيطرة املائية واألمنية والزراعية العامة  وتجنبً 

 �� األغوار.

 �� الزراعية  املستوطنات  لتوسيع  االستيطانية  ا�حملة  اجتاحت  األغوار،   وقد 

مساحاٍت واسعة جًدا من األرا�ىي املصنفة أرا�ىي دولة، واألرا�ىي ا�خاصة، وح�ى  

دونم من األرا�ىي    18,000األرا�ىي الوقفية، م��ا مصادرة سلطات االحتالل حوا��  

توسيع   لصا�ح  أر�حا،  شمال  العوجا  منطقة   �� لألغراض   3الوقفية  مستوطنات 

) و�يتاف  و�عران،  هاجيدود،  نيتيف  مستوطنات  و��   ,Kerem Navotالزراعية، 

2013 .( 

 مهًما لل��ك�� ع�� �عض املنتجات الزراعية،  
ً

لقد ش�لت طبيعة املناخ �� األغوار، عامال

التمور وا البالستيكية، حيث تظهر اإلحصاءات وأهمها  الزراعية والبيوت  �حاصيل 

حوا��   ��  74أن  النخيل  زراعة  لصا�ح  مستغلة  ا�جديدة،  الزراعية  األرا�ىي  من   %

األغوار، حيث تتم االستفادة من محطات معا�جة مياه الصرف الص�� �� منطقة  

الزرا املستوطنات  ري  لصا�ح  ونقلها  املياه،  وتكر�ر  مو�ىى،  األغوار الن�ي   �� عية 

)Kerem Navot, 2013(. 
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 ): زراعة أ�جار النخيل �� أر�حا واألغوار1صورة رقم (

 )2015( وفا- و�الة األنباء الفلسطينيةاملصدر: 

 الفاصل الشرقي والسياج الجدار الفاصل الغربي .4

با�جدار   املمثلة  العنصري،  الفصل  �خطة  واألغوار  أر�حا  محافظة  تخضع  لم 

عام منذ  الغر�ية  الضفة  حول  بإقامتھ  االحتالل  بدأ  الذي  ��دف  2002  الفاصل، 

إقامة "منطقة العزل الغر�ية" ف��ا، وذلك �سبب موقعها �� الطرف الشر�� للضفة  

الغر�ية. لكن هذه ا�حافظة خضعت قبل ذلك �عقود، لسياسة فصل من نوع آخر،  

محافظة طو�اس "منطقة العزل    واعت��ها االحتالل منطقة اس��اتيجية، وش�لت مع

طول  ع��  أقيم  وقد  اإلسرائيلية،  للسيطرة  أراض��ا  معظم  وأخضعت  الشرقية"، 

حدودها الشرقية سياج فاصل مع ا�حدود األردنية، بالقرب من ��ر األردن، و�طول 

ا، ويعزلها من الشرق بحدود دولية، ومناطق عسكر�ة، وألغام. أما من  كم تقر�بً   50

الغر�ية من  ا�جهة  سلسلة  ونابلس،  هللا  ورام  القدس  محافظات  عن  فيفصلها   ،
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قاعدة عسكر�ة،   15القواعد العسكر�ة، ع�� امتداد ا�حافظة، وعددها أك�� من  

والغرب. الشرق  من  محاصرة  عازلة،  بمنطقة  �شبھ  ما  أر�حا   ومحافظة  لتش�ل 

�حدودي الوحيد  ا�حافظة ذات ا�حدود األطول مع األردن، وف��ا املع�� ا  ��   واألغوار،

الفلسطينيون   يتنقل  خاللھ  من  والذي  حس�ن)،  امللك  (جسر  فلسط�ن  مع  الرابط 

ا، مثل  نحو األردن و�ا�� دول العالم. كما وتوجد جسور أخرى غ�� مستخدمة حاليً 

 جسر داميا وجسر امللك عبد هللا.  

ومن ا�جدير بالذكر أن مخطط جدار الفصل العنصري حول تجمع معاليھ أدوميم  

حوا��  ا بطول  يمر  ا�جهة   1.5الستيطا�ي،  من  أر�حا  محافظة  حدود  داخل  كم 

أدوميم  بالقرب من منطقة الن�ي مو�ىى شرق مستوطنة ميشور    ،ا�جنو�ية الغر�ية

)OCHA, 2021( .إال أن ذلك ا�خطط املعلن، لم يتم تنفيذه ح�ى اليوم ، 

الطرق االلتفافية   .5

الطرق   ألهم  استعراض  ي��  ��  فيما  اإلسرائيلية  للسيطرة  ا�خاضعة  االلتفافية، 

ال��قيم اإلسرائي��، وال�ي يقدر طولها بحوا��   105محافظة أر�حا واألغوار، حسب 

   آالف دونم:  ثمانية كم، وتحتل مساحة تقدر ب

يمتد هذا الشارع �ش�ل طو�� من أق�ىى شمال فلسط�ن الرئيس:    90شارع رقم   •

أق�ىى   إ��   التار�خية، 
ً
مخ��ق واألغوار،  أر�حا  بمنطقة  مروًرا  ا�خط  جنو��ا،  ا 

األخضر، و�مر بمعظم قرى أر�حا ومستوطنا��ا، و�لتف حول املدينة، ثم يمر ع��  

داخل طولھ  و�بلغ  جنوً�ا،  األحمر  البحر  إ��   
ً

وصوال امليت،  البحر  شاطئ  طول 

 كم.   57محافظة أر�حا واألغوار حوا��  

الشارع �ش�ل عر�ىي، و�ر�ط أر�حا واألغوار مع    يمتد هذا الرئيس:    1شارع رقم  •

مدينة يافا، مروًرا بمدينة القدس، حيث يمر هذا الشارع ضمن محافظة أر�حا 
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و�بلغ طولھ القدس،  باتجاه  غرً�ا  �ستمر  ثم  امليت،  البحر  بالقرب من  واألغوار 

 كم.   18داخل محافظة أر�حا واألغوار حوا��  

شارع �ش�ل عر�ىي، و�بدأ من منطقة شمال يمتد هذا ال:  الرئيس  505  شارع رقم •

أر�حا واألغوار، و�مر من وسط الضفة الغر�ية قرب حاجز زع��ة، باتجاه ا�خط 

هذا يخ��ق  األخضر.  ا�خط  ع��  قاسم  كفر  بلدة  قرب  و�نت�ي  غرً�ا،  األخضر 

محافظة  أرا�ىي  داخل  طولھ  و�بلغ  وسلفيت،  ونابلس  أر�حا  محافظات  الشارع 

 كم.   14�  أر�حا واألغوار حوا�

وهو شارع ير�ط قرى شمال أر�حا واألغوار، مع قرى شرق نابلس،  : 57شارع رقم   •

أرا�ىي   داخل  طولھ  و�بلغ  ا�حمرا،  حاجز  باتجاه  ا�جفتلك  قر�ة  من  يمر  حيث 

 كم.  11محافظة أر�حا واألغوار حوا��  

وهو شارع ير�ط ب�ن محافظة رام هللا والب��ة   (طر�ق املعرجات):  449شارع رقم   •

و  واألغوار،  أر�حا  و�بلغ  ومحافظة  الكث��ة،  و�عرجاتھ  ا�خطرة  بمنحدراتھ  �تم�� 

 كم.   5طولھ داخل أرا�ىي محافظة أر�حا واألغوار حوا��  
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 الرئيس�ن باللون األصفر  1وشارع رقم  90يظهر شارع رقم  مدينة أر�حا واألغوار وقراها

 Google Maps (2021(املصدر: 
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واألغوار أر�حا  محافظة  من    ،�عرضت  العديد  إ��  الزمن،  من  متفاوتة  ف��ات  ع�� 

الثانية �عد عام  االجتياحات العسكر�ة اإلسرائيلية، بلغت ذرو��ا خالل االنتفاضة 
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ا�حافظات، إال  ، و�الرغم من الهدوء النس�ي لهذه ا�حافظة، مقارنة مع با��  2000

أن سلطات االحتالل اإلسرائي��، أقامت ع�� السنوات املاضية، العديد من ا�حواجز  

العسكر�ة �� جميع أرجاء ا�حافظة، �عضها دائم، و�عضها مؤقت، ومرتبط باألوضاع  

با�� ا�حافظات. وقد ساعدت هذه املنظومة  امليدانية، لكن بصورة أقل �سبًيا من 

ام السيطرة العسكر�ة ع�� املدينة، والقرى ا�حيطة ��ا، و�عز�ز  من ا�حواجز، �� إح�

من   ومنعهم  الفلسطيني�ن،  الس�ان  حركة  من  وا�حد  العنصري،  الفصل  نظام 

حقوقهم األساسية �� ا�حركة، والعمل، والعبادة، والتنقل، وغ��ها، كما و�ان لها أثر 

واإل�سان واالقتصادية  االجتماعية  النوا��  من  كب��،  عدد  سل�ي  وصل  وقد  ية. 

10ا�حواجز العسكر�ة �� أر�حا واألغوار، خالل ف��ة االنتفاضة الثانية، إ�� أك�� من 

حواجز، ما ب�ن حواجز دور�ات دائمة، وسواتر ترابية، و�وابات حديدية، وحواجز  

سابًق  واألغوار  أر�حا  محافظة  تأثرت  وقد  متنقلة.  حواجز  دور�ات  من  زالت،  وال  ا، 

رئيس مثل  إسرائيلية  لها،  بوابات  و�عت��  با�حافظة،  تحيط  دائمة،  غ��  وأخرى  ة، 

  ،
ً

شماال ا�حمرا  يفصل حاجز  وطو�اس  الذي  نابلس  أر�حا عن    محافظ�ي  محافظة 

غرً�ا،   الطيبة  وحاجز  يفصلواألغوار،  رام    الذي  عنمحافظة  أر�حا  هللا  محافظة 

، الذي
ً

محافظة عن    لسمحافظة ناب  يفصل  واألغوار، وحاجز معاليھ أفرايم شماال

عن  الضفة الغر�ية وأر�حا  يفصل  أر�حا واألغوار، وحاجز ا�جسر شرق أر�حا، الذي

 جسر امللك حس�ن واألردن. 

يذكر أنھ �عد ان��اء ف��ات املواجهات والتصعيد امليدا�ي �� الضفة الغر�ية، حوا��  

ألغوار، و�قي  سمنتية �� أر�حا واواإل   ، تم إزالة العديد من ا�حواجز ال��ابية2010عام  

آخر من يو�ح  تلك  عدد  التا��  وا�جدول  ��   أش�ال  ا�حواجز.  العسكر�ة  ا�حواجز 

 . 2018محافظة أر�حا واألغوار خالل عام 
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 OCHA (2021( املصدر:
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أر�حا    �� عسكر�ة  قواعد  عل��ا  املقام  األرا�ىي  مساحة    9101حوا��   واألغوار،تبلغ 

بالقرب من   ف��ا،  ل�جنود  دائم  بتواجد  العسكر�ة اإلسرائيلية  القواعد  دونم وتتم�� 

املناطق الفلسطينية، و�وجود مقرات، وم�اتب، ومراكز توقيف �� �عضها. وتحيط  

   )، م��ا:ARIJ, 2012( مدينة أر�حا وقراها العديد من املعسكرات اإلسرائيلية

يقع هذا املعسكر ع�� املدخل ا�جنو�ي ملدينة أر�حا د ير�حو):  معسكر أر�حا (ف��  .1

مكتب   إ��  إضافة  وتحقيق،  توقيف  مركز  وفيھ  ج��،  عقبة  مخيم  من  بالقرب 

خالل   رئيس  حاجز  املعسكر،  هذا  من  بالقرب  أقيم  وقد  املدنية،  لإلدارة 

 االنتفاضة الثانية، و�عدها تمت إزالتھ. 

الديوك .2 ع�ن  ا�جهة   :معسكر  من  أر�حا  مدينة  ع��  مطلة  تلة  رأس  ع��  يقع 

 الغر�ية، بالقرب من املوقع التار��� (دير قرنطل) �� موقع اس��اتي��. 

يقع هذا املعسكر ع�� املنفذ ال��ي الوحيد  معسكر جسر امللك حس�ن (اللن�ي):   .3

عدة  �� و�وجد  أر�حا،   �� العسكر�ة  املواقع  أهم  من  ويعت��  واألردن،  أر�حا    ب�ن 

 نقاط متفرقة حول منطقة ا�جسر. 

 العدد  نوع ا�حاجز  الرقم

 - حواجز دائمة 1

 2 (مفتوحة حاليا)بوابات طر�ق  2

 2 سواتر ترابية 3

 - بوابات ع�� ا�جدار الفاصل  4

 - سمنتية ع�� الطرق إ حواجز 5

 - حواجز مؤقتة  6

 1 كم) 19خنادق وأسالك ( 7
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يوجد �� منطقة البحر امليت، العديد من املعسكرات   معسكرات البحر امليت:  .4

الشواط ع��  ��دف    ئاملوزعة  البحر،  ع��  املطلة  واملناطق  والغر�ية،  الشمالية 

 فرض السيطرة ع�� املنطقة ا�حدودية، م��ا معسكر الليدو شمال البحر. 

مو��ى:  .5 الن�ي  ب  معسكر  و��ن  يقع  أر�حا،  جنوب  مو�ىى  الن�ي  منطقة  من  القرب 

 دونم).  1000محافظ�ي القدس وأر�حا، و�تم�� بمساحتھ الكب��ة (قرابة 

يقع �� منطقة ا�خان األحمر جنوب غرب أر�حا، بالقرب   معسكر ا�خان األحمر: .6

 دونًما.   850الرابط ب�ن القدس وأر�حا، وتقدر مساحتھ بحوا��    1من شارع رقم 

العوجا، قرب املدخل الشما��   – يقع ع�� طر�ق أر�حا  وعوت أر�حا: معسكر ميف .7

 ألر�حا.

بالقرب من    معسكر معاليھ أفرايم: .8 يقع شمال غرب محافظة أر�حا واألغوار، 

 الرابط ب�ن نابلس وأر�حا.  505شارع رقم 

يقع جنوب قر�ة ا�جفتلك شمال أر�حا واألغوار، بالقرب من    معسكر ا�جفتلك:  .9

 ابط ب�ن طو�اس وأر�حا.الر  57شارع رقم 

األردن:   .10 ��ر  أر�حا معسكرات  محافظة  شرق  األردنية  ا�حدود  طول  ع��  يوجد 

 واألغوار، العديد من املعسكرات اإلسرائيلية، �حماية املنطقة ا�حدودية.

الصهيونية   االستيطانية  والنشاطات  المشاريع  أحدث  ثالثاً: 
 أريحا واألغوار في محافظة  

غالبية األراضي الفلسطينية في  مشروع السيطرة على   .1
 األغوار ال سيما المنطقة الحدودية 

األرض  ع��  السيطرة   �� والتوسع  االنتشار  ع��  االحتالل  سلطات  ساعد  مما 

مناطق   مختلف   �� األرا�ىي  ملكيات  دراسة  االستيطانية،  لألغراض  الفلسطينية، 

خال من  االحتالل  سلطات  ورثت  وقد  األغوار.  وم��ا  الغر�ية،  ح�ومة الضفة  ل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة أر�حا واألغوار: تاسعالفصل ال
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االنتداب ال��يطا�ي �� فلسط�ن، ملفات أرشيفية، وخرائط تتعلق بملكيات األرا�ىي  

). وقد ساعدت هذه املعلومات �� تخطيط السيطرة ع�� األرا�ىي،  2011(أبوستة،  

ومصادر��ا لبناء املستوطنات، ال سيما أرا�ىي "أمالك الدولة"، ال�ي �عت��ها سلطات 

حًق  حاالحتالل  كسلطة  لها،  األر ا  �جميع  األرا�ىي  ااكمة  وح�ى  الفلسطينية.  �ىي 

ذرائع   تحت  دولة  أرا�ىي  إ��  وتحو�لها  مصادر��ا،  تتم  خاصة"،  "ملكية  املصنفة 

متعددة، ومن ثم يتم استغاللها لالستيطان.  

األمر   واألغوار،  أر�حا   �� كب��ة  مساحات  صادرت  ال�ي  العسكر�ة  األوامر  أهم  ومن 

رقم   مع  1967لعام    151العسكري  ا�حدودية  املنطقة  إعالن  خاللھ  من  تم  الذي   ،

ا أن حوا��  األردن، منطقة عسكر�ة مغلقة، وتم منع أ�حا��ا من الدخول إل��ا. علًم 

ألف دونم من هذه األرا�ىي، �� أراٍض زراعية بملكية خاصة، و�انت �ستغل    167

عام   ح�ى  والحًق 1967للزراعة  حوا��  ،  تحو�ل  تم  م��ا  8ا  دونم  للمستوطنات   آالف 

 ). Kerem Navot, 2013اإلسرائيلية، لغايات زراعة أ�جار النخيل (

وقد استخدمت سلطات االحتالل عدة طرق لتوسيع مساحات السيطرة �� األغوار، 

بحوا��   تقدر  وال�ي  الدولة"،  "أرا�ىي  سمتھ  ما  األغوار 50م��ا  مساحة  من   %

)Btselem, 2017 ،"ال سيما �عد موجة نزوح الالجئ�ن  )، وم��ا قانون "أمالك الغائب�ن

عام   حرب   ��1967) رقم  العسكري  األمر  تحت  وذلك  لعام  58،   (1967  )Kerem 

Navot, 2013 كما وأعلنت سلطات االحتالل مساحات تقدر بمئات آالف الدونمات .(

منطقة مصنفة "كمناطق   11من مناطق األغوار، "كمناطق عسكر�ة مغلقة"، وف��ا  

)، �ش�ل هذه املساحة، مع املنطقة العسكر�ة ARIJ, 2012(   أر�ج   إطالق نار". وحسب

املعلنة 42ا�حدودية، حوا��   الوسائل  أر�حا واألغوار. ومن  % من مساحة محافظة 

ا، إعالن �عض املناطق كـ "محميات طبيعية"، تقدر مساح��ا بحوا��  للسيطرة أيضً 

 ). Btselem, 2017% من مساحة األغوار (20
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يطرة   .2  على منطقة البحر الميت االستراتيجية مشروع الس

، أصدر مكتب ��جيل األرا�ىي �� مستوطنة معاليھ أدوميم، إعالناٍت 2009�� عام  

دونم من شواطئ   139,000�� �حيفة القدس الفلسطينية اليومية، تق�ىي بت�جيل  

يمنع   مما  إسرائيل"،  دولة  "أرا�ىي  لصا�ح  والغر�ية،  الشمالية  امليت،  البحر 

الفلسطيني�ن من التواصل مع هذه املنطقة السياحية العاملية، أو تطو�رها. وللتأكيد  

عام    �� االحتالل  ح�ومة  خصصت  امليت،  البحر  ع��  االستيطانية  السيطرة  ع�� 

يقارب  2018 ما  د   116،  األمر  مليون  امليت،  البحر  لتطو�ر مستوطنات شمال  والر، 

والشواطئ ا لتعز�ز السيطرة ع�� األرا�ىي  الذي اعت��ه الفلسطينيون خداًعا إسرائيليً 

سيا��، ومْنع الفلسطيني�ن من الوصول إ�� هذه املناطق ا�حيو�ة (األناضول،   �غطاء

2018 .( 

 وار مشروع استهداف أراضي الوقف اإلسالمي في أريحا واألغ  .3

�� منطقة أر�حا واألغوار، اس��دفت سلطات االحتالل   ضمن ال�جمة االستيطانية 

آالف الدونمات من األرا�ىي املصنفة "أراٍض وقفية"، واملقصود ��ا األرا�ىي اململوكة  

ع��  وا�ح�ومات  األفراد  ت��ع  خالل  من  إل��ا  آلت  وال�ي  اإلسالمية،  األوقاف  لوزارة 

، حيث صادرت سلطات االحتالل آالف الدونمات من  الزمن لصا�ح الوقف اإلسالمي

  �� الوقفية  األرا�ىي  مساحة  وتبلغ  االستيطانية،  النشاطات  لصا�ح  األرا�ىي  هذه 

حوا��   األغوار،  يخضع    261,000منطقة  اإلسرائيلية، 85دونم،  للسيطرة  م��ا   %

عام    �� ومؤخًرا  (ج).  بمناطق  �س�ى  ما  االحتالل  2019ضمن  سلطات  أعلنت   ،

طبي��) �� منطقة    44دونم، من األرا�ىي الوقفية من حوض (   4500�ا ع��  سيطر�

مركز أبحاث األرا�ىي  حسب    العوجا �� أر�حا، تحت ذريعة (مناطق عسكر�ة مغلقة) 

)2019 .( 
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مشروع "تبادل األراضي" مع المواطنين الفلسطينيين في   .4
 أريحا واألغوار 

سلطات وكذلك   قامت  واألغوار،  أر�حا  منطقة   �� االستيطانية  املشاريع  ضمن 

حيث   الفلسطينية،  األرا�ىي   �� أخرى  مناطق   �� معهودة  غ��  بخطوة  االحتالل 

"أج��ت" املئات من الس�ان الفلسطيني�ن من مال�ي األرا�ىي هناك، ع�� عمل تبادل  

ن"، و�جبار الفلسطيني�ن  أراٍض مع املستوطنات، من خالل ما �س�ى بـ "أمالك الغائب�

أراض��م إ�� أمالك الدولة، و�أخذون مقابلها  ع�� توقيع عقود مبادلة، بحيث تنتقل  

تجمعات   ش�ل  ع��  املستوطنات  تجميع  ��دف  وذلك  الغائب�ن،  أمالك  من  أرا�ىي 

إ�شاء   تم  وقد  لها.  األمن  توف��  و�التا��  بي��ا،  جغرا��  تواصل  وخلق    5متقار�ة، 

طق األغوار ��ذه الطر�قة، ع�� أراض ذات ملكية خاصة، وهذه  مستوطنات �� منا

) ونيتيف  وتومر،  ون��ان،  وأرغامان،  ميخوال،   :��  ,Kerem Navotاملستوطنات 

2013) اإلسرائيلية  املؤسسة  معلومات  و�حسب   .(Kerem Navot(،    خالل ومن 

�ش�ل  غ�� معلومة    ،البحث امليدا�ي، فإن مساحات األرا�ىي وأعداد عقود التبديل 

 لك��ا تقدر "بالعشرات".   ،دقيق

أحيانً  �ستغل  االحتالل  أن سلطات  البدو�ةو�بدو  املناطق  أها��  �ساطة  للتحايل   ؛ا 

قانونيً  ألراض��م  عل��م  الوصول  األرا�ىي  مال�ي  استطاعة  عدم  كذلك  و�ستغل  ا، 

ا ألن ا�خاضعة للسيطرة العسكر�ة �� مناطق حساسة، لكن بالتأكيد ذلك ليس م��رً 

 ا. ا ووطنيً م فلسطينيً ازل الفلسطي�ي عن أرضھ ووطنھ، فهذا فعل مجرَّ يتن
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 Kerem Navot (2013( املصدر:
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اب األراضي الزراعية   .5 مشروع توسيع المستوطنات على حس
 الفلسطينية في أريحا واألغوار 

عام   الغر�ية  للضفة  احتاللها  بداية  منذ  االحتالل  سلطات  وح�ى  1967أصدرت 

اليوم، مئات اإلعالنات عن مصادقة ا�جهات ا�ح�ومية اإلسرائيلية، ع�� بناء آالف  

الوحدات السكنية ضمن مستوطنات الضفة الغر�ية، �وسيلة لتكثيف االستيطان 

واألغوار،   أر�حا   �� لكن  ف��ا.  ال��ودي  ع��  والوجود  االستيطا�ي،  النشاط  ترك��  تم 

 توسيع السيطرة ع�� األرا�ىي الزراعية �� محيط املستوطنات القائمة. 

)،13/72)، واألمر العسكري رقم (12/72ومن األمثلة ع�� ذلك، األمر العسكري رقم (

دونم من أرا�ىي قر�ة عقر�ا ب�ن نابلس   4000اللذان تم من خاللهما مصادرة حوا��  

)،28/77كذلك األمر العسكري رقم (  ا�ح مستوطنة جيتيت اإلسرائيلية.وأر�حا، لص

دونًما من أرا�ىي العوجا، لصا�ح مستوطنة ييتاف   1690الذي تم من خاللھ مصادرة  

 ). Kerem Navot, 2013اإلسرائيلية (
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الغائب�ن، ): مناطق زراعية (باللون األصفر) تمت مصادر��ا من خالل قانون أمالك 3رقم ( صورة

 وضمها ملستوطنة ميخوال (باللون األزرق) شمال األغوار 

 Kerem Navot (2013( املصدر:

 مشروع هدم البناء الفلسطيني ومنع التوسع العمراني  .6

�سبب وجود سيطرة إسرائيلية كب��ة ع�� األرا�ىي، ووجود العديد من القرى البدو�ة  

�� األغوار، فقد �عرضت مئات   الفلسطينيةاملهمشة  محافظة ��    املنازل واملنشآت 

سلطات  تصدره  ما  خالل  من  البناء،  وقف  أو  الهدم،  لعمليات  واألغوار،  أر�حا 

ال�ي �عرضت لعمليات الهدم، قرى   االحتالل من أوامر عسكر�ة. ومن أك�� املناطق 

   257)، فقد تم هدم حوا��  2020(   ا�جفتلك وفصايل والعوجا. وحسب بتسيليم
ً

من�ال

حوا��  ��   مجموعھ  ما  لذلك  نتيجة  تضرر  واألغوار،  أر�حا  مواطًنا   1224محافظة 
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هدم أك��   ، 2016،  2015،  2014ا، شهدت السنوات  عاًم   14فلسطينًيا. وع�� مدى  

بواقع   املنازل،     38،  37،  33عدد من 
ً

ال��تيبمن�ال ا�جدول  ،   ع��   �� هو ظاهر  كما 

 : التا��

 2020-2007محافظة أر�حا واألغوار  عمليات هدم املنازل ��): 7جدول رقم (
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 الخاتمة رابعاً:  

مالمح املشروع االستيطا�ي �� محافظة أر�حا واألغوار، حيث  ا الفصل أهم ناقش هذ

األردن، وال�ي �ش�ل هذه ا�حافظة املساحة األك�� وا�جزء األوسط من منطقة غور  

تضم إضافة إ�� "محافظة أر�حا واألغوار"، منطقة شرق محافظة طو�اس �� األغوار 

 
ً

وصوال ا�جنو�ية،  األغوار   �� امليت  البحر  ومنطقة  شرق الشمالية،  منطقة  إ��   

 محافظات القدس و�يت �حم وا�خليل.  

أن املشروع االستيطا�ي �� محافظة أر�حا واألغوار يختلف عنھ �� با��   الفصل  وأظهر

الفلسطينية، مع  ف  ا�حافظات  الشر��  ا�حدودي  الشر�ط  االس��اتي�� ع��  موقعها 

   ،األردن
ً
ا لدولة االحتالل، وش�ل ا�جزء األك��  ا مهًم ا اس��اتيجيً ا أمنيً جعل م��ا هدف

كز االستيطان �� محافظة أر�حا واألغوار كما ر   مما �س�ى "منطقة العزل الشرقية".

العسكر�ة، ف�ي منطقة تقع ��  املناطق  و   ،السياحيةاملواقع  و   ،الزراعية  ع�� األرا�ىي 

، لذلك استعرض هذا  ا عن جدار الضمو�عيدة �سبيً   ،ا�جهة الشرقية للضفة الغر�ية

عل��ا ع��  األهمية التار�خية والسياحية واالقتصادية لهذه ا�حافظة، وال�ي ج  الفصل

   أولو�ات االس��داف االستيطا�ي لسلطات االحتالل. 

محافظة أر�حا واألغوار ا�حافظة األصغر من حيث عدد الس�ان ع�� مستوى  �عت�� 

حوا��   ويسك��ا  غزة،  وقطاع  الغر�ية  ��    53الضفة  �عيشون  فلسطي�ي  13ألف 

رنة باملستوطن�ن،  ا مقاا، حيث �عا�ي ا�حافظة من كثافة س�انية عالية �سبيً تجمعً 

ضعف الكثافة الس�انية   50�� أك�� من  إ وتصل هذه الكثافة الس�انية الفلسطينية،  

  .اإلسرائيلية

الفصل  هذا  استعرض  وأهم    كما  واألغوار  أر�حا   �� لالستيطان  التار���  التطور 

اتفاقية أوسلو ال�ي تم بموج��ا السيطرة ع�� الغالبية العظ�ى من    كذلك  دوافعھ،

�عادل  أرا�ىي   أو ما  أر�حا واألغوار،  (املناطق 88محافظة  % من مساحة ا�حافظة 
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املصنفة ج)؛ مما جعلها ا�حافظة الفلسطينية الثانية �عد القدس �� �سبة مساحة 

ناقش ثم  أراض��ا،  ع��  اإلسرائيلية  اإلسرائيلية     السيطرة  املستوطنات  تفاصيل 

16حيث يوجد �� ا�حافظة   غوار،  القائمة �ش�ل غ�� قانو�ي ع�� أرا�ىي أر�حا واأل 

بؤر استيطانية ع�� األقل، �عيش �� هذه    5مستوطنة إسرائيلية رئيسة، إضافة إ��  

مستوطن إسرائي��، �سكن أك�� من نصفهم �� مستوطن�ي    8,500املستوطنات قرابة  

السياج الفاصل الشر�� وا�جدار    الفصل  ثم ناقش  "م���ي ير�حو ومعاليھ افرايم".

 الفاصل  
ً
العازلة شرق �� ا�حافظة، حيث يمتد السياج ا�حدودي واملنطقة  ا الغر�ي 

أك�� من   املناطق كيلوم��ً   50بطول  إقامة االحتالل لسلسلة من  تم مناقشة  ا، كما 

للمحافظة الغر�ية  ا�جهة  طول  ع��  ا�جدار    ،العسكر�ة  �شبھ  ما  �ش�ل  وال�ي 

آثارً  تركت  ال�ي  اإلسرائيلية  العسكر�ة  ا�حواجز  من  العديد  إ��  إضافة   االفاصل، 

 اجتماعية واقتصادية و��سانية، إ�� جانب اآلثار األمنية والسياسية.

االلتفافية   الفصل  نو��ّ  الطرق  من  شبكة  ع��  ا�حافظة  حاصر  االحتالل  أن 

لية، ال�ي ساعدت �� إ�شاء بنية تحتية كب��ة للمشروع ا�خاضعة للسيطرة اإلسرائي

بحوا��   ا�حافظة   �� الطرق  هذه  طول  يقدر  حيث  األغوار،   �� 105االستيطا�ي 

 كيلوم��ات.  

  الفصل   ولتوضيح مخاطر املشروع االستيطا�ي �� محافظة أر�حا واألغوار، استعرض

االستيطانية املشاريع  وآخر  اإلس  ،أهم  العسكر�ة  محافظة واألوامر  ضمن  رائيلية 

حساب  ع��  سيما  ال  االستيطا�ي،  التوسع  مشاريع   �� ت��كز  وال�ي  واألغوار،  أر�حا 

األرا�ىي الزراعية، ومشروع السيطرة ع�� منطقة البحر امليت االس��اتيجية، وكذلك  
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تمهيد

محافظة   الشمالية"،  طو�اس"�عت��  الغر�ية  واألغوار  الضفة  شمال   ، الواقعة 

جزًءا من منطقة األغوار، إذ إ��ا تضم األغوار   ،وتحديًدا شمال شرق محافظة نابلس

 إ�� ا�حدود مع األردن.    ،الشمالية ال�ي تمتد من شمال شرق محافظة نابلس
ً

وصوال

ب إ��  االسم  ��ذا  طو�اس  �سمية  أصل  "تاباص"ويعود  اسمها  كنعانية  و�ع�ي  ،لدة 

أما االسم ا�حا��    .الضياء، كما سماها ثيبس �� عهد السيطرة الرومانية ع�� فلسط�ن

أطلقھ    ،للمدينة قد  الفلسطي�ي،  عل��ا  ف�ان  لإلحصاء  املركزي  (ا�جهاز  املسلمون 

2011  .( 

كم،    45ن  . وتبعد مدينة طو�اس عن ��ر األرد ²كم  408فتبلغ    ،أما مساحة ا�حافظة

%7.1كم، وتبلغ مساحة محافظة طو�اس ما �سبتھ    25فيما تبعد عن مدينة نابلس  

تجمًعا س�انًيا (ا�جهاز   21من مجمل مساحة الضفة الغر�ية، وتضم هذه ا�حافظة  

   ).2011املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي، 

ا�حافظة  �� الس�ان  بلغ    ، 2021عام   أما عدد  � امواطنً   65,915فقد  ما  أي  سبتھ، 

% من عدد الفلسطيني�ن �� الضفة الغر�ية وقطاع غزة، �� ح�ن بلغ عدد س�ان 1.3

طو�اس   �سبتھ    ،�سمة  23,186مدينة  ما  ا�حافظة 35أي  س�ان  مجمل  من   % 

الفلسطي�ي،   لإلحصاء  املركزي  ��  و�خصوص      .)2021(ا�جهاز  الس�انية  الز�ادة 

ألًفا،   49نحو    2007لًفا، وعام  أ  34نحو    1922عام    ، فقد بلغ عدد س�ا��اا�حافظة

 إ�� نحو  
ً

 ).2018(ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي،    2017ألًفا عام   66وصوال

فقد بلغ عدد س�ان املدينة   نفسها،  �� مدينة طو�اسو�خصوص الز�ادة الس�انية   

�سمة، وقد    5500وصل لنحو    1945�سمة، وقبل النكبة عام    3500نحو    1922عام  

فقد وصل    2007آالف �سمة، أما عام    10ليصل ألك�� من    1987تضاعف العدد عام  
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ألف   23لنحو    2018قبل أن يصل عدد س�ان املدينة �� عام    ،ألف �سمة  15لـنحو  

 ).  2018لإلحصاء الفلسطي�ي،  �سمة (ا�جهاز املركزي 

 والتجمعات الس�انية ف��ا : حدود محافظة طو�اس )1رقم ( خر�طة

 )2012املصدر: �جنة االنتخابات املركز�ة (

من أك�� ا�حافظات   ،جزًءا من منطقة األغوار الشمالية، �و��ا  �عد محافظة طو�اس

مساح��ا  ،  )ج(املصنفة    املناطقف��ا    "تتف�ىى"ال�ي   بلغت  ما  ²كم  320حيث  أي   ،

وتفرض ف��ا قوات االحتالل سيطر��ا األمنية % من أرا�ىي ا�حافظة،  78.4�ساوي  

ملناطق ا  أما  .% فقط من الس�ان1�� هذه املناطق الشاسعة نحو  ال�املة، ويعيش  

% من أرا�ىي ا�حافظة، 5.1، أي ما �ساوي  ²كم  20.8فتبلغ مساح��ا    )،ب (املصنفة  

نحو    و�قط��ا الفلسطيني�ن  �سبتھ    ، �سمة  3,300من  ما  س�ان 5أي  من مجمل   %

فتنحصر �� حدود املدينة الواقعة �� أق�ىى غرب    )،أ( أما املناطق املصنفة    .ا�حافظة
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67.4، وتبلغ مساح��ا منطقة األغوار الشمالية  تماس معو�� ع�� ، أرا�ىي ا�حافظة

62يعيش �� هذه املناطق حوا��  و % من مساحة ا�حافظة،  16.5، أي ما �عادل  ²كم

�سمة نحو    ،ألف  �عادل  ما  ا�حافظة  94أي  س�ان  مجمل  من  ا�حكم  %  (وزارة 

 ) ,2021OCHA؛  2021ا�ح��،

 بحسب اتفاقية أوسلو طو�اس واألغوار الشماليةمحافظة وس�ان تصنيف أرا��ي : )1رقم ( جدول 

 ²املساحة / كم املنطقة
النسبة املئو�ة من  

 % ا�حافظةأرا��ي 

  عدد الس�ان

 التقديري 

النسبة املئو�ة 

 % للس�ان

 94.1 61,960 16.5 67.4 ) أ(مناطق 

 4.9 3,295 5.1 20.8 ) ب(مناطق 

 1 660 78.4 320.1 ) ج(مناطق 

 % 100 65,915 % 100 408.3 ا�جموع 

 OCHA (2021)) و2021( ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي) و 2021املصدر: وزارة ا�حكم ا�ح�� (

 ،ال�ي تو�ح تقسيم املناطق �� ا�حافظة)،  2رقم (  الحظ من خالل تتبع ا�خر�طة  ي 

وف��ا ت��كز    ،أن ال��كز الس�ا�ي الفلسطي�ي يميل ل�جهة الغر�ية من أرا�ىي ا�حافظة

إ�� �سط فكرتھ   ،األرا�ىي املصنفة (أ) و(ب)، أي أن االحتالل عمد خالل اتفاق أوسلو

طو�اس محافظة   �� السكنية    ،االستيطانية  والتجمعات  الس�انية  الكثافة  و��عاد 

و�بقاِ��ا �عيدة عن منطقة    ،عن منطقة األغوار الشمالية قدر اإلم�ان  ،الفلسطينية

ا�حدود مع األردن، وهذا يتب�ن أيًضا من خالل نوعية الس�ان ا�حزام االستيطا�ي و 

الذين �عيشون ��    ،، وهم الفلسطينيون البدو)ج(الفلسطيني�ن املتبق�ن �� مناطق  

مثل منطقة ال��ج أو خر�ة السمرة.   ،مناطق صغ��ة �� األغوار
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 : محافظة طو�اس حسب تقسيمات اتفاقية أوسلو )2( رقم خر�طة

كغ��ها من ا�حافظات �� الضفة    ،العملية االستيطانية �� محافظة طو�اسأخذت  

املستوطنات   إقامة  عامل العسكري ع��الرغم طغيان    ،العديد من األش�ال  ،الغر�ية

املستوطن�ن  عمليتھ    الدوافع   ولعل   .واستقدام   �� االحتالل  عل��ا  يرتكز  ال�ي 

ا�حافظة  �� من    ،االستيطانية  عدد  مع  األخرى   افعالدو تتشابھ  ا�حافظات  إ��    ، �� 

 ، جانب وجود منطقة حدودية مع األردن غرب محافظة طو�اس واألغوار الشمالية

فرض  وت  تبسط ح�ومة االحتالل سيطر��ا عل��ا،و   ا،كيلوم��ً   33تمتد ع�� طول نحو  

بلغت مساح��ا من أرا�ىي محافظة   ،منطقة عازلة حدودية ع�� طول هذه املسافة

لز�ادة السيطرة ع�� املنطقة    ، وذلك)امر�عً   ا كيلوم��ً   25دونم (   ألف  25طو�اس نحو  

الدافعا�حدودية محافظة   .   �� املوجودة  التار�خية  املواقع  ع��  السيطرة  هو  الثا�ي 

طو�اس ع�� ش�ل خرب (خر�ة جباريس، خر�ة ال��ج، حمامات املا�ح، خر�ة الدير)،  

مثل األرا�ىي املرصوفة   ،الرومانيةالكنعانية و   للف��ت�نوي ع�� آثار �عود  تومناطق تح 

 ).  2017بالفسيفساء �� خر�ة جباريس (ماس، 
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الثالث ��   الدافع  ��  ،والسيطرة ع�� اآلبار ومصادر املياه  ،مصادرة األرا�ىي الزراعية

العملية االستيطانية، إذ صادر االحتالل نحو ألف دونم من األرا�ىي الزراعية لتصبح  

أ). كما أن االحتالل يحرم الفلسطيني�ن من املياه ��  2018خلف ا�جدار (معهد أر�ج، 

، 2011و�صادرها لصا�ح �خها �� املستوطنات هناك، ففي عام    ،محافظة طو�اس

كميةبلغ محافظة   ت  أرا�ىي  ع��  املقامة  املستوطنات   �� للزراعة  ا�خصصة  املياه 

املياه ال�ي   بينما بلغت كمية   أ).  2018مليون م�� مكعب (معهد أر�ج،    41نحو    ،طو�اس

م�� مكعب فقط، أي    829.5  ، نحو�� محافظة طو�اس   2016تم �خها خالل عام  

املياه ال�ي   كمية ألف ضعف    41نحو    تصل إ��  أن حصة املياه للزراعة �� املستوطنات

). لهذا ال �عمل أ�حاب األرا�ىي  أ2018ت�خ للفلسطيني�ن �� ا�حافظة (بيتسيلم،  

أراض��م  الفلسطينيون  زراعة  ع��  طو�اس  محافظة  العائد  ؛��  وارتفاع  م��ا،  لقلة 

ومْنع االحتالل بناء اآلبار، مما   و�ح املياه الواصلة إ�� األرا�ىي الزراعية،  ،الت�اليف

لتأج�� أرضھ لصا�ح مزارع�ناملواطن    يضطر  ، ريعها  مقابل �سبة من   ، الفلسطي�ي 

أن   تب�ن  ال50وقد  طو�اس  محافظة  أرا�ىي  من  نظًرا   ،زراعية%  اآللية؛  ��ذه  �س�� 

عملية اإلنتاج الزرا�� (ماس،   ت�اليف  وارتفاع  ،ومحدودي��ا  ،لعدم انتظام وجود املياه

2017 .( 

ال  محافظة    تطور أوالً:  في  الصهيوني  لالستيطان  التاريخي 
 واألغوار الشمالية   طوباس 

ل �عد عام  تقع طو�اس ضمن منطقة ا�حزام االستيطا�ي الذي أقرتھ ح�ومة االحتال

بناء املستوطنات �� طو�اس �ان بناء ع��  ، إذ إن  �� بداية العملية االستيطانية  1967

الشمالية األغوار  ملنطقة  اإلسرائيلية  األمنية  ح�ومة   ،الرؤ�ة   �� الوز�ر  صاغها  ال�ي 

املشروع شدد ع��    .�� خطة ُسميت "مشروع ألون"  ،1967االحتالل بيغال ألون عام  

ا ي��اوح عرضھ ب�ن  أهمية امتالك "
ً
يمتد من مدينة   ،كيلوم�ً�ا  15-10إسرائيل" شر�ط
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مع تواجد حد أد�ى من الس�ان العرب �� املنطقة. إ��   ،بيسان إ�� شمال البحر امليت

ومستوطنات عسكر�ة  قواعد  إقامة  ضرورة  األمن    ؛جانب  ع��  ا�حفاظ  ملتطلبات 

 ).2013(املوسوعة الفلسطينية، 

ال�ي املستوطنات  طو�اس  أو��  محافظة  أرا�ىي  ع��  بناؤها  مستوطنة   ،تم  �انت 

ال�ي أقيمت �عد االحتالل ال�امل للضفة الغر�ية �عام واحد فقط، أي عام    ،ميخوال

، وقد أقيمت آخر مستوطنة ع�� أرض 1972، تل��ا مستوطنة بي�اعوت �� عام  1968

عام    �� مسكيوت  ، 1986ا�حافظة  مستوطنة  املستوطنو��  مجموع  و�بلغ   ،  �� ات 

الشمالية،   واألغوار  طو�اس   ,Washington Institution)  مستوطنات  8محافظة 

األرا�ىي ال�ي أقام االحتالل عل��ا املستوطنات ��    مجموع  مجمل، وقد وصل  (2021

نحو    ،ا�حافظة حسب    8,000إ��  املستوطنات  هذه  مساحة  بلغت  كما  دونم، 

الهي�لية   مجموع  دونم  12,700ا�خططات  مجمل  أن  للنظر،  الالفت  من  ولكن   .

أيألف دونم،    15األرا�ىي ال�ي بنيت عل��ا القواعد العسكر�ة �� ا�حافظة، وصل إ��  

العسكر�ة  مساحة  أن والقواعد  مساحةفاق  ،املعسكرات  ع��    ت  املستوطنات 

   أ).2018(معهد أر�ج،   وهو ما لم يحدث �� ا�حافظات األخرى  ،األرض

اهتمام االحتالل بتعز�ز تواجده األم�ي والعسكري ع�� األرض دى  يت�ح من ذلك م

طو�اس محافظة  أن    ،��  يت�ح  لدكما  منطقة  ��  يھ  األولو�ة   �� املستوطنات  بناء 

لليساألغوار،   و�نما  ت   القدس،   �� كما  الديموغرا��  أك��  ل  إلحالل  ع��  لسيطرة 

، لسيطرة ع�� املوارد ول  ،ألهداف أمنية وعسكر�ة  ، وذلكمساحة ممكنة من األرا�ىي

املياه بلغ عدد املستوطن�ن ،  وأهمها  �� ا�حافظة   بأقل عدد من املستوطن�ن، حيث 

أي مستوطن  2700نحو    2020عام   من    400بمعدل    ،  مستوطنة  ل�ل  مستوطن 

طو�اس  محافظة  باملقارنة  ، مستوطنات  األقل  العدد  مستوطنات   مع  وهو  با�� 

الغر�ية الضفة  ��    ،محافظات  املستوطن�ن  عدد  متوسط  يبلغ  ستوطنات محيث 

 ،
ً
 مستوطن.   ألف 11ما يقارب القدس مثال
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 املقامة تبًعا للف��ة الزمنية اإلسرائيلية: عدد املستوطنات )2رقم ( جدول 

 املقامة  عدد املستوطنات الف��ة الزمنية

1968- 1972 1 

1973 - 1977 2 

1978 - 1982 3 

1983 - 1987 5 

 7 ا�جموع 

 Washington Institution (2021)املصدر: 

ائيلية1( رقم ش�ل  اتبعً طو�اس واألغوار الشمالية �� محافظة  املقامة ): عدد املستوطنات اإلسر

 للف��ة الزمنية

 Washington Institution (2021)املصدر: 

بداية  منذ  ثابتة  بقيت  املستوطنات  بناء  وت��ة  أن  أعاله،  البيا�ي  الرسم  من  يالحظ 

بناء  بمعدل  وذلك  الثمانينيات،  ��اية  وح�ى  الضفة،  احتالل  �عد  االستيطان 

، الذي بنيت فيھ آخر مستوطنة �� 1987سنوات ح�ى عام    3مستوطنة واحدة �ل  

��  ا�حافظة.   املستوطن�ن  أعداد  البيا�ي ا�حافظةأما  والرسم  ا�جدول  ُيظهر  كما   ،

ف�ي الغر�ية،  ��  قل  األ  التالي�ن،  الضفة  استقدام  حيث  محافظات  عمليات  �انت 

املستوطنات ببناء  مرتبطة  ذلك  ،املستوطن�ن  رغم  املستوطن�ن    ،لكن  أعداد  ظلت 

، مقارنة بأعداد الذين استقدموا �حافظات أخرى   ،املستقدم�ن لهذه املنطقة قليلة 

قد �انت أك�� دفعة من املستوطن�ن استوطنت  . و مثل رام هللا والب��ة وقلقيلية وغ��ها

(ا�جهاز املركزي   1978-1975مستوطًنا ب�ن عامي  820��  ،أرا�ىي محافظة طو�اس

). 2020  ،لإلحصاء الفلسطي�ي
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وات  (سن طو�اس واألغوار الشمالية ): عدد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� محافظة3جدول رقم (

 مختارة) 

 عدد املستوطن�ن  السنة 

1970 516 

1974 700 

1978 1,520 

1982 1,768 

1986 2,251 

2018 2,413 

2021 2,916 

 Institution (2021) Washingtonو )2020(ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي  املصدر:

 محافظة طو�اس واألغوار الشمالية �� سنوات مختارة): تزايد عدد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن ��  2( رقم ش�ل 

 Institution (2021) Washingtonو )2020(ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي  املصدر:

يالحظ من الرسم البيا�ي أعاله، أن وت��ة ز�ادة عدد املستوطن�ن �� ا�حافظة، منذ  

احتالل الضفة الغر�ية وح�ى اليوم، �� وت��ة ثابتة، حيث ال يالحظ وجود قفزة ��  

عدد املستوطن�ن، مقارنة بما قبل اتفاقية أوسلو، وما �عدها، األمر الذي يدل ع��  

امل لهذا  ا�جغرافية  األهمية  األهمية  أن  �سبق  لالحتالل،  بالنسبة  نطقة، 
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الديموغرافية، ولعل أحد األسباب ال�ي تفسر ذلك، عدم رغبة املستوطن�ن �� العيش  

، أو عن تلك املستوطنات ال�ي 48�� تلك املستوطنات البعيدة �سبًيا عن مناطق الـ  

 تم ضمها بفعل ا�جدار لدولة االحتالل.   

الصهي  االستيطان  أشكال  في  ثانياً:  طوباس وني  محافظة 
 واألغوار الشمالية 

 المستوطنات .1

 ,Washington Institution)تم االعتماد ع�� ا�خر�طة التفاعلية ملؤسسة واشنطن  

2021)،   ) الفلسطي�ي  املركزي لإلحصاء  املستوطنات، 2020وا�جهاز  )؛ ملعرفة عدد 

ا�خر�طة  بيانات  ع��  االعتماد  تم  وقد  تأسيسها.  وسنة  ا�حافظة،   �� وموقعها 

ملعرفة األرا�ىي الفلسطينية املقامة عل��ا ،  (OCHA, 2021)التفاعلية ملؤسسة أو�شا  

املستوطنات،    ،اإلسرائيليةاملستوطنات   أما  ومساحة  ف��ا.  األيديولو��  والتوجھ 

ملؤسسة  التفاعلية  ا�خر�طة  ع��  االعتماد  فتم  املستوطن�ن،  عدد  بخصوص 

ا مقارنة باملصادر األخرى.  
ً
إ��ا تحتوي ع�� املعلومات األك�� تحديث واشنطن، حيث 

الك�� العدد  ا�حافظة    يبلغ   �� ال�ي   2,691للمستوطن�ن  املساحة  وتبلغ  مستوطًنا، 

ال�لية   ساحةامل% من مجمل  2�سبتھ  أي ما    دونًما،  7,972املستوطنات  بنيت عل��ا  

   .للمحافظة

 واألغوار الشمالية ): املستوطنات �� محافظة طو�اس 4جدول رقم (

 الرقم 
اسم  

 املستوطنة

األرا��ي  

الفلسطينية  

 املقامة عل��ا

املوقع  

��  ا�جغرا�� 

 ا�حافظة

سنة 

 التأسيس 

املساحة  

 التقدير�ة 

 (دونم)

عدد 

 املستوطن�ن

التوجھ 

األيديولو�� 

 للمستوطن�ن

1 
م��وال أو  

 ميخوال
 متدينون  657 1,772 1968 شرق  قر�ة بردلة 

 علمانيون  229 2,559 1972 جنوب شرق  بلدة طمون  بقعوت 2

 علمانيون  172 1,587 1976 جنوب شرق  بلدة طمون  رو�� 3



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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4 
شدموت  

 مخوال 
 متدينون  780 1,237 1979 شرق  وادي املا�ح

 مختلط  293 312 1980 جنوب شرق  خر�ة مخول  حمدات  5

 مختلط  249 72 1983 شرق  وادي املا�ح روتم 6

 متدينون  311 433 1986 شرق  وادي املا�ح مسكيوت  7

 2,691 7,972 ا�جموع

البؤر االستيطانية   .2

أن   محافظات  بما  با��  عن  تختلف  الشمالية  واألغوار  طو�اس  الضفة  محافظة 

 ،والتواجد االستيطا�ي الس�ا�ي ف��ا  ومساح��ا،  من ناحية عدد املستوطنات  ،الغر�ية

�عت�� الغر�ية  الذي  الضفة   �� ينعكس    ،األقل  ذلك  البؤر  فإن  عدد  ع��  أيًضا 

تتبع بؤر استيطانية،    4حيث أقام االحتالل �� ا�حافظة    االستيطانية �� ا�حافظة،

)، بالرغم من 5، كما يظهر �� جدول رقم (ي ا�حافظةللمستوطنات املقامة ع�� أرا�ى 

األمنية ع��   ا�حافظة80السيطرة  أرا�ىي  املكثف من    ،% من  العسكري  والتواجد 

إضافية للسيطرة    استعمار�ةالبؤر االستيطانية أداة    . �عت��خالل القواعد العسكر�ة

 ع�� املز�د من األرا�ىي، وتقديم ا�خدمات للمعسكرات ا�حيطة ��ا. 

 واألغوار الشمالية ): البؤر االستيطانية املقامة ع�� أرا��ي محافظة طو�اس 5جدول رقم (

 الرقم
اسم البؤرة  

 االستيطانية 

األرض الفلسطينية  

 قامة عل��ا البؤرة امل

  املستوطنة األم

 التا�عة لها 

  سنة

 التأسيس 

املساحة 

التقدير�ة 

 (دونم) 

1 
شمال غرب  

 شدموت 

قر�ة الفارسية خلة 

 خضر
 100 2002 شدموت ميخوال 

 10 2004 روتم قر�ة أم ا�جمال  جنوب روتم 2

 100 2002 م��وال  قر�ة الفارسية احمّ��  جفعات سلعيت  3

 110 2013 مسكيوت  قر�ة ع�ن ا�حلوة  بروش هبي�ا 4

 Institution (2021) Washingtonوأ)  2018(معهد أر�ج  املصدر:
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تكمل مهمة املستوطنات �� محافظة   ،قع البؤر االستيطانيةاوتب�ن ا�خرائط أن مو 

تتمركز حول املستوطنات غرب ا�حافظة، أي أ��ا أقرب  جميعها  خاصة أ��ا    ،طو�اس

األردن مع  ا�حدودية  املنطقة  ع��  السيطرة  س�ا�ي    ، لتمك�ن  تجمع  بأي  واإلحاطة 

 مثل خر�ة مكحول والبقاع الشرقية.   ،فلسطي�ي �� املنطقة
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وهناك تماس مباشر ب�ن أرا�ىي    ،يقع ا�خط األخضر شمال غرب محافظة طو�اس

وقد األخضر،  ا�خط  داخل  بيسان  ومدينة  طو�اس  االحتالل    محافظة  جدار  أقام 

األم�ي أحد    الدافع�عت��  إذ    قة ليفصل ب�ن املنطقت�ن،هذه املنط ��    الفصل العنصري 

ا�جدار حول    ااستند عل��  ال�ي  ا�حددات بناء   �� و�بلغمحافظة طو�اس،  االحتالل 

كما يظهر ��    طول ا�جدار املقام ع�� أرا�ىي محافظة طو�اس نحو سبعة كيلوم��ات 

) من أرا�ىي  2كم  2دونًما (  2034عزل خلفھ مساحة قدرت بـ  وقد  ،  )2(  ا�خر�طة رقم

 (OCHA, 2021). ا�حافظة

أراٍض��    دونم،  1000أي نحو    ،فنصفها  ، أما بالنسبة لألرا�ىي املعزولة خلف ا�جدار

نحو   أن  كما  إل��ا،  للدخول  لتصار�ح  أ�حا��ا  يحتاج  بات  مر�ع    800زراعية  م�� 

م�� مر�ع مصنفة ع�� أ��ا منطقة جدار    200ونحو    ، مصنفة ع�� أ��ا أراٍض مفتوحة

أر�ج،   و 2018(معهد  ��  �ذلك  أ).  ا�حافظات  أقل  من   �� طو�اس  محافظة  ت�ون 

وحجم  ،واخ��اقھ لها  ،الضفة الغر�ية من حيث مساحة �عدي ا�جدار ع�� أراض��ا

و أو ال�ي ضمها خلفھ. وقد ي�ون سبب ذلك ه ،األرا�ىي املصادرة لصا�ح بناء ا�جدار

"ج"، وخاصة تلك ا�حاذية ل�جدار.    مصنفة �أرا�ىيمعظم أرا�ىي طو�اس  أن

أرا�ىي   لتفصل  طو�اس  محافظة  شرق  االحتالل  أ�شأها  ال�ي  الفاصلة  املنطقة  أما 

األردن مع  طولها    ،ا�حافظة  نحو    24فيبلغ  صادر  أنھ  كما  من    24كم،  دونم  ألف 
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ي��اوح عمق    حيث   ع األردن،أرا�ىي ا�حافظة لصا�ح املنطقة العسكر�ة الفاصلة م

 . (OCHA, 2021) كم 2.5املنطقة ب�ن كيلوم�ٍ� واحد و
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 ، الطرق االلتفافية �� إحدى الوسائل الفعالة للسيطرة ع�� األرا�ىي الفلسطينية

ي�جأ   العملية �لإال�ي  إطار  ضمن  �افة  الغر�ية  الضفة  محافظات   �� االحتالل  �ا 

تفع وقد  أوسلواالستيطانية،  اتفاقية  توقيع  �عد  الطرق  هذه  س��   ،لت  �سبب 

لتسهيل  و   ،االحتالل إليجاد طرق خاصة للمستوطن�ن �� ظل إ�شاء سلطة فلسطينية

التواصل ب�ن املستوطنات والبؤر االستيطانية. وقد بلغ طول الطرق االلتفافية ال�ي 

طو�اس محافظة  أرا�ىي  ع��  االحتالل  سلطات  أر�ج،   55  ،شق��ا  (معهد  كيلوم�ً�ا 

 أ).  2018

90التفافيان يقطعان أرا�ىي طو�اس: الطر�ق األول هو الطر�ق رقم    وهناك طر�قان 

ا�حافظة شمال  من  يمتد  بيسان   ،الذي  مدينة  مع  ا�حافظة  حدود  من  ، وتحديًدا 

 إ�� جنو��ا قرب مستوطنة حمدات، و�صل هذا الطر�ق جميع املستوطنات 
ً

وصوال

مخوال، ات  رب ا�حدود مع األردن شرق ا�حافظة ببعضها �عًضا (مستوطنالواقعة ق

الذي يمتد من    ،578أما الطر�ق الثا�ي فهو الطر�ق رقم    .شدموت مخوال، حمدات)

و�صل ب�ن مستوطنات   ،شمال غرب ا�حافظة أيًضا ح�ى جنو��ا من منطقة الوسط

 
ً

. (Google, 2021) إ�� ب�اعوت �� ا�جنوب (روتم، مسكيوت) وصوال
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 ) �� محافظة طو�اس578) و(90: مسار الطر�ق�ن االلتفافي�ن ()3خر�طة رقم (

 (Google, 2021) املصدر
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 ،لم يتخل االحتالل عن سياستھ �� نصب ا�حواجز العسكر�ة �� محافظة طو�اس

،)ج( رغم سيطرتھ ع�� مساحات واسعة من أرا�ىي ا�حافظة تحت تصنيف أرا�ىي  

  �� ا�حواجز  عدد  قلة  ورغم  املناطق.  هذه   �� الساكن�ن  الفلسطيني�ن  عدد  وقلة 

أقام   االحتالل  محافظة طو�اس مقارنة ببقية ا�حافظات �� الضفة الغر�ية، إال أن

مناطق    �� ا�حواجز  هذه  وأهم  م��ا،  تياس��ه  )ج (عدًدا  حاجز  شرق   ،و  يقع  حيث 
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طو�اس عليھ  ،محافظة  الفلسطيني�ن  حركة  بداية   ، ويعرقل  ع��  مقام  أنھ  خاصة 

مثل قر�ة   )،جمناطق (عن    )ب (و    )أ(و�فصل املناطق املصنفة    )،ج(األرا�ىي املصنفة  

عنوان   تحمل  ال�ي  السيارات  بدخول  �سمح  إذ  طو�اس،  ومدينة  والثغرة  تياس�� 

 ). ب 2018(بيتسيلم، السكن �� األغوار 

بوابت�ن   االحتالل  نصب  هات�ن  ح كما  وخلف  طو�اس،  محافظة  شمال  ديديت�ن 

من   عدد  إقامة  إ��  إضافة  ا�جدار،  خلف  املصادرة  الزراعية  األرا�ىي  البوابت�ن 

ا�حواجز العسكر�ة املؤقتة واملفاجئة �ش�ل شهري، فقد شهد الر�ع األخ�� من عام 

حسب بيانات دائرة    ،ع�� أرا�ىي محافظة طو�اسحاجًزا مفاجًئا    14إقامة    2019

   ). 2019(شؤون املفاوضات �� منظمة التحر�ر الفلسطينية 
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�عد أن  ،كثف االحتالل من تواجده العسكري واألم�ي ع�� أرا�ىي محافظة طو�اس 

محافظة �سطت قوات االحتالل سيطر��ا ع�� أرا�ىي الضفة الغر�ية، وتتب�ن أهمية  

املعسكرات باملتمثل    ، طو�اس بالنسبة لالحتالل عند معرفة حجم التواجد العسكري 

والقواعد العسكر�ة املقامة ع�� أرا�ىي ا�حافظة، فقد بلغت مساحة األرا�ىي ال�ي  

 أ). 2018ألف دونم (معهد أر�ج،   15أقيمت عل��ا املعسكرات نحو 

التا� العسكر�ة  والقواعد  املعسكرات  عدد  محافظة و�بلغ   �� االحتالل  �جيش  عة 

م��ا تقع ضمن نطاق   ستةأن    ،قواعد، إال أن الالفت �� هذه املعسكرات  7طو�اس  

ا�حافظة��  املستوطنات   من  الشر��  أسماء   ،ا�جانب  ع��  مس�ى  هو  ما  وم��ا 

شرق   ،املستوطنات جنوب  حمدات  مستوطنة  قرب  الواقع  حمدات  معسكر  مثل 

املستوطنة،  غرب  مكحول  خر�ة  قر�ة  أرا�ىي  ع��  مقام  معسكر  وهو  ا�حافظة، 

القر�بة منھ الواقعة ع�� أرا�ىي  و   ،ومعسكر ب�اعوت الذي يحمل اسم املستوطنة 

سكر  وهو مع  ،خر�ة سمرة، وقد أقام االحتالل معسكًرا آخَر ع�� أرا�ىي خر�ة سمرة
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املا�ح غرب مستوطنة شدموت   وادي  �� منطقة  الناحل  أقام معسكر  سعورا، كما 

معسكر  هناك  و   .معسكر موفيھ املقام �� سهل البقيعة، و معسكر ترستياو محوال،  

ر�يوت معسكر  وهو  ا�حافظة،  من  الغر�ي  الشق   �� يقع  أرا�ىي    ،وحيد  ع��  املقام 

تياس�� ��  ،وطمون   قر��ي  عسكري  حاجز  لھ  (وفا،    و�تبع  كذلك  ؛2019املنطقة 

OCHA, 2021 .( 

تقدم خدما��ا �ش�ل كب�� للقواعد    ،من املالحظ أن املستوطنات �� هذه ا�حافظة

وتجري ف��ا تدر�بات عسكر�ة   ،العسكر�ة املقامة قر��ا، خاصة وأن املعسكرات كب��ة

 مستمرة.  

في   الصهيونية  االستيطانية  المشاريع  أبرز  محافظةثالثاً: 
 واألغوار الشمالية   طوباس 

عمل االحتالل ع�� مصادرة أرا�ىي محافظة طو�اس واألغوار الشمالية تحت أك��  

من ذريعة، أو�� هذه الذرائع �انت تحت بند ا�حميات الطبيعية، وقد استند االحتالل  

عسكر��ن قرار�ن  إ��  ذلك  قرار��  هما  رقم  و ،  1969لسنة    363رقم    ،  لسنةقرار 

قرار ،  1970 الطبيعية    اتو��  با�حميات  للتصرف  العسكري  ا�حاكم  أصدرها 

الوطنية والسامرة"  ،وا�حدائق  "��ودا  االحتالل  �سميھ  الغر�ية،   ،بما  الضفة  أي 

ألف دونم من أرا�ىي محافظة طو�اس، أي ما    78وتحت هذا البند صادر االحتالل  

 أ).  2018% من مجمل مساحة ا�حافظة (معهد أر�ج،  19.3�عادل 

خاصة �� منطقة    ،تغل االحتالل قانون ا�حميات الطبيعية لبناء املستوطناتوقد اس

املصادرة   األرا�ىي  �سبة  وتبلغ  الشمالية،  األغوار  ومناطق  امليت  البحر  شمال 

الشمالية واألغوار  األردن  غور   �� طبيعية  محميات  أ��ا  ع��  من5.6  ،واملصنفة   %

 ,B’TSELEMالغر�ية والقدس (   مجمل األرا�ىي املصادرة تحت هذا البند �� الضفة

2011  .( 
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أما مناطق "إطالق النار" ال�ي تقع ضمن مناطق (ج)، ويسيطر عل��ا االحتالل �ش�ل 

حوا��   مساح��ا  بلغت  فقد  ل�خر�طة ²كم  189�امل،  الباحث  تحليل  حسب   ،

). هذا �ع�ي أن مناطق إطالق النار تمثل ما �سبتھ  OCHA, 2021التفاعلية ألو�شا (

% من مساحة مناطق (ج) ��  59% من مساحة محافظة طو�اس ال�لية، و 46حوا�� 

 ا�حافظة. 

 ): ا�حميات الطبيعية ومناطق إطالق النار 4خر�طة رقم (

 �� محافظة طو�اس واألغوار الشمالية

 (OCHA, 2021)املصدر: 

�عمل   أمنية  كما  ألغراض  األرا�ىي  بمصادرة  عسكر�ة  أوامر  إصدار  ع��  االحتالل 

عندما أصدر جيش االحتالل أمًرا عسكرً�ا  ،2019وعسكر�ة، مثل ما حصل �� عام  

ألف دونم من أرا�ىي األغوار الشمالية ألغراض أمنية (معهد   49يق�ىي بإغالق نحو 

 ). أ2019أر�ج، 

بإ�ش العام�ن األخ��ين   �� بؤرة استيطانية جديدةشرع االحتالل  تتبع ملستوطنة   ،اء 

ع�� مسافة تبعد  و   ،شدموت مخوال ع�� أرا�ىي قر�ة وادي املا�ح جنوب املستوطنة 
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واحد   كيلوم��  أر�ج،    م��ا نحو  استيطانية 2018(معهد  بؤرة  بإ�شاء  شرع  كما  ب). 

مساح��ا   تبلغ  ع�� أرض  ،جديدة ع�� أرا�ىي قر�ة ع�ن ا�حلوة �� محافظة طو�اس

 ). ب2019ونًما (معهد أر�ج، د  70

 الخاتمة رابعاً:  

الفصل هذا  أرا�ىي    ان��ا�اٍت   رصد  ع��  وجوده  ل��سيخ  االحتالل  ��ا  م�ىى  مختلفة 

من خالل مشروع استيطا�ي ممتد منذ ال�حظة األو�� ال�ي اكتمل    ،محافظة طو�اس

عام   الغر�ية  الضفة  احتالل  قواعد  1967ف��ا  إقامة  ع��  االحتالل  عمل  فقد   ،

عسكر�ة ع�� أرا�ىي ا�حافظة ليسيطر ع�� املنطقة ا�حدودية مع األردن، وهو ما  

 يبينھ حجم املعسكرات البالغ نحو ضعف مساحة املستوطنات.

هو  ، املشروع االستيطا�ي الذي بدأه االحتالل �� ا�حافظة  أش�ال  اآلخر من  لالش�

عاَمي   ب�ن  البناء  عملية  استمرت  وقد  املستوطنات،  ب�ى  1986و   1968إقامة  إذ   ،

 بدأ  آالف دونم، كما أنھ  8مستوطنات بمساحة وصلت لنحو    سبعاالحتالل خاللها  

 تفرقة تتبع للمستوطنات القائمة.بؤر استيطانية م  ا�حا�� بإقامة�� مطلع القرن 

وعمل ع�� أن ت�ون أغلب األرا�ىي التا�عة    ،استغل االحتالل توقيع اتفاق أوسلو  كما 

كما واصل   ، ، من خالل تصنيفها كمناطق (ج)�حافظة طو�اس تحت سيطرتھ األمنية

 ، الواقعة�جدار الفاصل شمال غرب ا�حافظة عند حدودها مع منطقة بيسانبناء ا

ا�خط األخضر.  داخل 

فقد تب�ن من خالل البيانات   ،أما أهداف العملية االستيطانية �� محافظة طو�اس

جمعها تم  ال�ي  االحتالل    ،وا�خرائط  لتحقيقأن  أول  �س��  رئيسة،  أهداف   ها ثالثة 

املعسكرات  إن  إذ  االحتالل،  �جيش  التا�عة  للمعسكرات  املستوطنات  خدمة 

املس  من  قر�بة  العسكر�ة  هذه  والقواعد   �� واملستوطنات  نطاقها،  و��  توطنات 
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تقدمصغ��ةمساحا��ا  ا�حافظة   لك��ا   ،   �� املعسكرات، خاصة   �� ل�جنود  خدمات 

 ظل قلة عدد املستوطن�ن �� هذه املستوطنات.  

نطاق   �� الواقعة  املناطق  من  عاٍل  زرا��  إنتاج  تحقيق  فهو  الثا�ي،  الهدف  أما 

��  خاصة أن األغوار الشمالية    ،ل��ا االحتاللواألرا�ىي ال�ي �سيطر ع  ،املستوطنات

خالل  ق منط  من  ذلك  تب�ن  وقد  للزراعة،  مناسبة  سهلية  ا�خصصة  املياه    كميةة 

مليون م�� مكعب    41ألك�� من    توصل  ، وال�ي�� هذه املستوطنات  ةالزراعي  لألغراض

وعرقلة  ،العمل ع�� حرمان الفلسطيني�ن من الزراعة �� أراض��م  ،املقابل��    سنوً�ا،

 العملية الزراعية هناك.  

االستيطانية العملية  من  األهداف  األردن  ،وثالث  مع  ا�حدود  ع��  السيطرة  ، هو 

املستوطنات  أن  خاصة  املنطقة،  تلك   �� فلسطي�ي  تواجد  أي  ع��  والقضاء 

ا من  الشر��  ا�جانب   �� مقامة  شمال و   ،�حافظةواملعسكرات  من  ممتد  خط  ع�� 

ا �� ، ما�حافظة وح�ى جنو��ا
ً
 تلك املنطقة.   السيطرة ع��ما يمنح االحتالل تفوق
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 المراجع خامساً:  

). عدد الس�ان املقدر �� منتصف العام �حافظة 2021الفلسطي�ي (ا�جهاز املركزي لإلحصاء   -

 . تم االس��داد من:2026-2017طو�اس واألغوار الشمالية حسب التجمع 

https://www.pcbs.gov.ps/statisticsIndicatorsTables.aspx?lang=ar&table_id=696   
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تمهيد 

طولكرم محافظة  األخضر  تقع  ا�خط  نابلس،   بمحاذاة  محافظة  من  الغرب  إ�� 

النكبة عام   ال�ي �انت قبل  الساحلية،  "نتانيا"  الغرب مدينة  ��ا من  1948و�حيط 

قر�ة عر�ية اسمها أم خالد، إضافة إ�� عشرات املستوطنات الواقعة ضمن األرا�ىي  

عام   إدار�ً 1948ا�حتلة  لها  تتبع  �انت  ال�ي  تجاورها،  ا�جنوب  ومن  النكبة،  قبل  ا 

، ومن الشمال الشر�� محافظة 1967ا م��ا قبل عام  ة قلقيلية ال�ي �انت جزءً محافظ

جن�ن. وأرا�ىي محافظة طولكرم سهلية زراعية �� معظمها، إال أن املناطق الشرقية 

 
ً

ا �جبال نابلس، واسمها كنعا�ي قديم �ع�ي جبل  ا غر�يً  �عت�� امتدادً م��ا تمثل تالال

 . ) أ2019(وفا،  الكرم

بلغتجّمًعا، وت  37يبلغ عدد القرى والبلدات الفلسطينية �� محافظة طولكرم حاليا  

وح�ى% من إجما�� مساحة الضفة الغر�ية.  4.4، أي حوا��  2كم  624مساح��ا حوا��  

فلسطينًيا، م��م �� مدينة طولكرم    198,856ا�حافظة  عدد س�ان    ، بلغ2021عام  

 % من مجموع عدد س�ان ا�حافظة35حوا��  ، أي ما يمثل  فلسطينًيا  68,712نفسها  

) 2021(ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي ،  
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 طولكرم): التجمعات الفلسطينية �� محافظة 1خر�طة رقم (

 )2018الفلسطي�ي (املصدر: ا�جهاز املركزي لإلحصاء 

أوسلو،    اتفاق  محافظة  وحسب   �� (أ)  املصنفة  املناطق  مساحة  طولكرم،  بلغت 

% من املساحة ال�لية للمحافظة، ويسكن ف��ا حوا��  23، أي ما �عادل حوا�� ²كم56

% من مجموع عدد الس�ان �� ا�حافظة، 60ألف فلسطي�ي، يمثلون ما �سبتھ    120

% من مساحة  36، أي ما �عادل  ²كم  88أما املناطق املصنفة (ب)، فتبلغ مساح��ا  
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ألف فلسطي�ي. هذا �ع�ي أن الكثافة   61وا��  ا�حافظة، ويسكن �� هذه املناطق ح

، بينما تبلغ الكثافة الس�انية ��  ²كم  1  �سمة ل�ل  2,130الس�انية �� مناطق (أ) تبلغ  

(ب)   �ل    692مناطق   �� املستوطن�ن  ²كم  1�سمة  �عدد  األرقام  . وعند مقارنة هذه 

لالحتالل   و�دارً�ا  أمنًيا  تخضع  وال�ي  (ج)،  مناطق   �� �ستوطنون  اإلسرائي��،  الذين 

مساح��ا حوا��    4,627أن    يتب�ن تبلغ  ال�ي  (ج)،  مناطق   �� �عيشون  102مستوطًنا 

ط عدد  . وعند قسمة عدد املستوطنات ع�� مساحة مناطق (ج)، يتب�ن أن متوس²كم

ظهر هذه املقارنة   46، يبلغ  ²كم  1املستوطن�ن الذين �عيشون �� �ل  
ُ
مستوطًنا فقط. ت

للتفوق   الدائم  وسعيھ  الفلسطينية،  األرض  ع��  اإلسرائي��  االحتالل  �غول  مدى 

 الديموغرا�� �� مناطق االستيطان �� الضفة الغر�ية.  

 أوسلو  اتاتفاقيتقسيمات بحسب  طولكرممحافظة وس�ان تصنيف أرا��ي ): 1جدول رقم (

 املنطقة
 املساحة 

 ) 2(كم

النسبة املئو�ة من  

 % ا�حافظةمساحة 

  عدد الس�ان

 التقديري 

�سبة الس�ان  

 الفلسطيني�ن (%) 

 60,2 119,711 8.22 56.2 أ مناطق

 30,6 60,850 8.53 88 ب مناطق

 9,2 18,295 4.14 101.8 ج  مناطق

 % 100 198,856 % 100 462 ا�جموع 

 )2014( حاليبة ) و 2021( ا�جهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي�ي) و 2021تحليل الباحث بناًء ع�� وزارة ا�حكم ا�ح�� (:  املصدر 
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 حسب تقسيمات اتفاقية أوسلو  طولكرم: محافظة )2( رقم خر�طة

يم�� منطقة طولكرم، هو مالصق��ا   ال  لما  االحتالل ومراكزه األساسية، ف�ي  كيان 

كم. و�سبب   14مراكز مدن الساحل الفلسطي�ي، �ا�خض��ة ونتانيا، سوى  تبعد عن 

قر��ا من مدن االحتالل ع�� الساحل، ف�ي �عت�� مناطق مفضلة للمستوطن�ن، حيث  

دولة   لهم  توفرها  ال�ي  الكب��ة  االمتيازات  ع��  وا�حصول  ف��ا،  السكن  لهم  يمكن 

ساحل. و�رى املتاِ�ع بوضوح، االحتالل، و�� نفس الوقت يمكن لهم العمل �� مدن ال

ا �� املنطقة ع�� توسيع املستوطنات القائمة، �و��ا تمثل ��  ا مستمرً ا استيطانيً توسعً 

وحسب   املدى.  �عيدة  وسياسية  أمنية  أ�عاد  ذات  منطقة  الصهيونية  االس��اتيجية 

القلب   منطقة   �� و�الذات  لكيا��م،  االس��اتي��  العمق  غياب  فإن  االحتالل،  قادة 

 ا�ح
ً

ا، والذي ح�ى عسقالن جنو�ً يوي �� الشر�ط الساح��، املمتد ما ب�ن حيفا شماال

يقطنھ غالبية الس�ان ا�حتل�ن، و�حوي معظم النشاط االقتصادي، يدفع إ�� �عز�ز  

االستيطان �� الضفة الغر�ية، ال سيما �� منطقة "ا�خاصرة الضيقة إلسرائيل"، ال�ي  

عن   عرضها  يز�د  ب�ن    14ال   كم 
ً

فمثال الفلسطي�ي.  والساحل  الغر�ية  يرى   ، الضفة 

�غئال ألون، وهو أبرز مهند�ىي املشروع االستيطا�ي �� الضفة الغر�ية، "أن حدود  

.(Harris, 1980)ا آمنة"  الدولة ال�ي لم �ستوطن ال��ود ع�� امتدادها، ليست حدودً 
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االحتالل عوزي ديان، أن "السيطرة اإلسرائيلية" ع�� مناطق  ويعت�� ا�جن�ال �� جيش  

الضفة الغر�ية القر�بة من القلب ا�حيوي لكيان االحتالل، �� من مقتضيات تحقيق  

الصهيو�ي القومي  كيان    ،(Dayan, 2019)  األمن  هشاشة  تب�ن  صورة  �شر  حيث 

القا ا�خاطر  أمام  وضعفھ  وتبعً االحتالل،  الغر�ية.  الضفة  من  فإن دمة  لذلك،  ا 

�غي��   ِإحداث  إ��  ��دف  طولكرم،  محافظة   �� اإلسرائيلية  األمنية  االس��اتيجية 

الكيان اإلسرائي�� عمًق و جغرا�� وديم ا�حماية  ا س�انيً غرا��، يحقق ملركز  لھ  ا يوفر 

محاصرة ومعزولة  ع�� أطرافھ، و�حصر املواطن�ن العرب �� املنطقة ع�� مساحات  

 ومسيطر عل��ا، و�ما يضمن عدم تمددهم. 

 لكيان االحتالل الهش  ): العمق ا�جغرا�� 3خر�طة رقم (
 Dayan (2019)املصدر: 
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 الستيطان الصهيوني في محافظة طولكرم ا   أوالً: تطور 

طولكرم�انت   غر�ً   محافظة  نابلس  محافظة  ب�ن  ما  األبيضتمتد  البحر  وح�ى  ا، 

 
ً
��    2كم  141، من بي��ا  1945عام    2كم   836ا، حيث بلغت مساح��ا  املتوسط شرق

ال��يطا�ي االحتالل  بمساعدة  الصهاينة  عل��ا  سيطر  ستة،    أراٍض  و��  )2011(ابو   .

، فقدت ا�حافظة نصف مساح��ا تقر�با، و�� املناطق الساحلية املطلة 1948عام  

الصهيونيةع��   العصابات  احتل��ا  حيث  املتوسط،  م��ا،    ،البحر  س�ا��ا  و�جرت 

ا مما �عت�� القلب ا�حيوي لدولة االحتالل. و�بلغ عدد القرى  ا أساسيً و�اتت اليوم جزءً 

االحتالل  ودمرها  للمحافظة،  تتبع  �انت  النكبة،    ال�ي  باتت   21خالل  وقد  قر�ة، 

، وهذه القرى ��: قاقون، ا�جلمة، 1948  أراض��ا اليوم ضمن األرا�ىي ا�حتلة عام

قّبا�ي،  وادي  ا�حوارث،  وادي  رمضان)،  (بركة  الفالق  بّصة  حّنون،  بّيارة  خالد،  أم 

خر�ة  زلفة،  خر�ة  ليد،  بيت  خر�ة  املنشّية،  خر�ة  ا�جدل،  خر�ة  الز�ابدة،  خر�ة 

النص��ات، غابة كفر صور، غابة عبابيش، فرد�سيا،   خريش، كفر سابا، مسكة، 

 ل ز�تا/ قزازة، تبصر (خر�ة عزون). رم

،1948وقد أقيمت ع�� أرا�ىي قرى ا�حافظة املدمرة �� املناطق ال�ي تم احتاللها عام  

عشرات املستوطنات واملدن االستيطانية �� املنطقة الساحلية، و��: ي�وم، غنوت 

نفيھ هدار�م, بيت فنوف, جا�ي   ،هدار�م  ،نتانيا، كفارسابا، جفعات إش�ول   ، هدار

هشرون, جئوليم, نفيھ يم�ن، جفعات هإيروسيم, نئوت جولدا, نئوت بيج�ن, رمات 

جيئو�� تيمان،   حنيئيل،  ،عولش  ،أومتس  ،جان ياشياه  ،نفي عوز   ، يدين, نئوت شكيد

رعنانا ور�ورغ،  شر�ت  ،سديھ  هبارك  ،كر�ات  يت�حاق  ،ليف  سدي  بتيا،   ،كفار 

هعوجن،   ليئات  ،أليخ�نا�خض��ة،  أزور    ،ح��ف  سر�د،  ع�ن  نور�ت،  أحيطوف، 

 .  )2014(ذاكرات،   �عشيوت، كر�ات رامز، كر�ات شور، كر�ات بن �سفي
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 1948): طولكرم قبل نكبة فلسط�ن عام 4خر�طة رقم (
 ) 2019(رشيف الرق�ي األ  املصدر:

ا�حافظة �� يد قوات االحتالل، ال�ي اس��دف��ا من  ، سقطت  1967�ثر حرب عام  و 

قلقيلية  مدينة  االحتالل  قوات  فصلت  كما  األرا�ىي،  ومصادرة  باالستيطان  جديد 

إ�� مركز إداري منفصل،   والقرى ا�جاورة لها، عن محافظة طولكرم، حيث حول��ا 

ا إ�� محافظة جديدة.  لتتحول الحًق 



 االستيطان الصهيو�ي واقعـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1948بل نكبة عام ): محافظات فلسط�ن ق5خر�طة رقم (

 Palestine Remembered (2019) املصدر:

مستوطنات، و�ؤرتان استيطانيتان، ومنطقة صناعية   3توجد �� محافظة طولكرم  

مستوطنا��ا   مساحة  وتبلغ  البؤر  دونًم   4950استيطانية،  مساحة  تبلغ  فيما  ا، 

الصناعية  دونًم   226االستيطانية   املنطقة  ومساحة  ،    ادونًم   140ا،  أر�ج  (معهد 

والبؤر  )2018 املستوطنات  عل��ا  �ستحوذ  ال�ي  املناطق  مساحة  مجموع  أن  أي   ،



 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طولكرممحافظة : دي عشر�حا الفصل ا
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إ��    فقد وصل  عدد املستوطن�ن �� ا�حافظة،ا. أما  دونًم   5316االستيطانية، يصل إ��  

 . )(Washington Institute, 2021 2020عام  امستوطنً  4,627

مستوطنات   �� املستوطن�ن  عدد  أن  التالي�ن،  البيا�ي  والرسم  ا�جدول  من  يت�ح 

من   ارتفع  طولكرم  أوسلو،    1996عام  مستوطًنا  048,1محافظة  اتفاقية  إ��  �عيد 

.  و�الرغم من قلة عدد املستوطن�ن �� محافظة طولكرم  2020مستوطًنا عام   4,627

الال  ومن  أنھ  إال  الضفة،  محافظات  بمعظم  ��  مقارنة  املستوطن�ن  عدد  أن  فت 

�عكس   وهذا  أوسلو،  اتفاقية  توقيع  �عد  من  أضعاف  أر�عة  تقر�ًبا  ازداد  ا�حافظة 

بتعز�ز   ساهمت  ال�ي  االتفاقية،  لهذه  االحتالل  لدولة  السيا�ىي  التوظيف  مدى 

 االستيطان �� الضفة الغر�ية.  

 (سنوات مختارة)  طولكرمد املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� محافظة اعد أ ): 2جدول رقم (

 عدد املستوطن�ن  السنة 

1996 048,1 

2000 695,1 

2005 112,2 

2010 682,2 

2015 113,3 

2020 4,627 

 Institution (2021) Washingtonو  Katz (2020) املصدر:



 االستيطان الصهيو�ي واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 محافظة طولكرم �� سنوات مختارة د املستوطن�ن اإلسرائيلي�ن �� اعدأ ): تزايد 1( رقم ش�ل 

 Institution (2021) Washingtonو  Katz (2020) املصدر:
 

 ثانياً: أشكال االستيطان الصهيوني في محافظة طولكرم 

 والبؤر االستيطانية  المستوطنات .1

 ,Washington Institution)تم االعتماد ع�� ا�خر�طة التفاعلية ملؤسسة واشنطن  

2021)،   ) الفلسطي�ي  لإلحصاء  املركزي  املستوطنات 2020وا�جهاز  عدد  ملعرفة   ،(

بيانات ا�خر�طة التفاعلية ملؤسسة  وموقعها وسنة تأسيسها. وقد تم االعتماد ع�� 

املستوطنات ملعرفة  ،  (OCHA, 2021)أو�شا   عل��ا  املقامة  الفلسطينية  األرا�ىي 

الصهيونية، ومساحا��ا، والتوجھ األيديولو�� ف��ا. أما بخصوص عدد املستوطن�ن،  

ع��   تحتوي  إ��ا  حيث  واشنطن،  ملؤسسة  التفاعلية  ا�خر�طة  ع��  االعتماد  فتم 

ا مقارنة باملصادر األخرى 
ً
 . املعلومات األك�� تحديث
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 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طولكرممحافظة : دي عشر�حا الفصل ا
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 توطنات والبؤر االستيطانية �� محافظة طولكرم ): املس3جدول رقم (

 الرقم
اسم 

 املستوطنة

األرض  

الفلسطينية  

 عل��ا  املقامة

املوقع  

من  ا�جغرا��

 ا�حافظة 

سنة 

 التأسيس

 املساحة 

 (دونم)

عدد 

 املستوطن�ن

التوجھ 

 األيديولو�� 

 سلعيت 1

قر�تا كفر  

صور وكفر  

 جمال 

 علمانية  1,459 1,652 1977 جنوب غرب 

 عيناف  2

قرى كفر 

اللبد ورام�ن  

و�يت ليد  

 وعنبتا 

 دينية  1,008 1,566 1981 �� الوسط

3 
أف�ى 

 حيفتس

قر�تا كفر  

 اللبد وشوفة 
 دينية  2,160 1,732 1990 غرب

4 

املنطقة  

الصناعية  

 (جيشوري)

مدينة  

 طولكرم 

أق�ىى غرب  

(بمحاذاة  

ا�خط  

 األخضر) 

1985 140 - - 

 4,627 5,090 ا�جموع

 البؤر االستيطانية 

 الرقم
اسم البؤرة  

 االستيطانية 

األرض  

الفلسطينية  

 عل��ا  املقامة

املستوطنة األم 

 التا�عة لها 
 سنة التأسيس 

 املساحة 

 (دونم)

 89 1998 أف�ي حيفتس  عز�ة ا�خالل هاهار  1

 137 2002 عيناف  رام�ن  كرمي دورون  2

 جدار الفصل العنصري  .2

   32ا�جهة الغر�ية من محافظة طولكرم بطول  يمتد ا�جدار ع�� طول  
ً
اكم، مخ��ق

حدود ا�حافظة بأعماق متفاوتة، و�قطع ا�جدار حدود عدد من القرى �� ا�حافظة، 

املساحة   % من 6.6، و�� �عادل  2كم  16,4إضافة إ�� املدينة، حيث عزل ما مساحتھ  

 . )2018معهد أر�ج ،  (للمحافظة ال�لية 
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عمليات   �سببت  نحو  وقد  باقتالع  ا�جدار،  إقامة  صاحبت  ال�ي  ألف   63التجر�ف 

80�جرة مثمرة من الز�تون وا�حمضيات، وأدت إ�� عزل خمس آبار ارتواز�ة، وهدم  

 
ً

. كما أن ا�جدار ُب�ي ع�� أجود األرا�ىي الزراعية �� ا�حافظة. و�ضافة إ�� مدينة  من�ال

اتت معزولة غرب ا�جدار، فإن طولكرم، ال�ي فقدت مساحات كب��ة من أراض��ا ال�ي ب

ا�جدار أفقد القرى التالية �� ا�حافظة مساحات مختلفة من أراض��ا، و��: عقبة،  

ونزلة   الغر�ية،  والن�لة  الشرقية،  والن�لة  الوسطى،  والن�لة  الشرقية،  و�اقة  وقف�ن، 

عي�ىى، وز�تا، وعتيل، ودير الغصون، وا�جاروشية، واملس�وفة، وشو�كة، وفرعون،  

 .) ب  2019(وفا، ة جبارة، والراس، وكفر صور، وكفر جمال وخر�

 ): طبيعة األرا��ي املعزولة خلف ا�جدار الفاصل بمحافظة طولكرم 4جدول رقم (

 املساحة/ دونم  طبيعة األرض املعزولة

 6,700 أرا�ىي زراعية

 7,900 مناطق مفتوحة وغابات

 570 مناطق جدار 

 190 مناطق عمرانية فلسطينية

 1,030 منطقة مستوطنة سلعيت

 16,390 ا�جموع 

 ) 2018(  معهد أر�جاملصدر: 

الطرق االلتفافية   .3

قادًم   557الطر�ق   • طولكرم  محافظة  إ��  يتجھ  شا��  الذي  مستوطنة  من  ا 

نحو  اللبد  وكفر  ليد  و�يت  وعنبتا  رام�ن  قرى  أرا�ىي  ع��  و�مر  شومرون، 

قر��ي شوفة وسفار�ن إ�� مستوطنة أف�ي  مستوطنة عيناف، ثم يتجھ ع�� أرا�ىي  

حيفتس، و�عدها ع�� أرا�ىي قرى عز�ة شوفة وخر�ة جبارة والراس وفرعون نحو 

 كم.  12، و�بلغ طول الطر�ق 1948أرا�ىي فلسط�ن ا�حتلة عام  
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طولها   • وعرضها  2طر�ق  كفر   20كم،  أرا�ىي  من  �شقها  املستوطنون  قام  م�ً�ا، 

 . 1948ق الفلسطينية ا�حتلة عام  صور لر�ط مستوطنة سلعيت باملناط

 حواجز االحتالل الثابتة .4

، وهو 1948هو آخر حاجز قبل الدخول إ�� املناطق ا�حتلة عام  و   حاجز ارتاح: •

حراسة  شر�ات  و�شغلھ  ارتاح،  قر�ة  من  بالقرب  الفاصل  ا�جدار  ع��  ُمقام 

باستثناء   منھ  الفلسطيني�ن  املواطن�ن  عبور  و�منع  خاصة،  حَملة صهيونية 

 التصار�ح. 

املقطع    : الطيبةحاجز   •  �� الفاصل  ا�جدار  ع��  وُمقام  للبضائع،  مخصص  وهو 

ا�حاذي ل�خط األخضر بالقرب من بلدة الطيبة العر�ية داخل املناطق ا�حتلة 

 ، و�شغلھ شر�ات حراسة صهيونية خاصة.1948عام 

الكفر�ات:   • الكفر�ات جنوب غرب طولحاجز  �� منطقة  ا�حاجز  كرم،يقع هذا 

من   الفلسطيني�ن  املزارع�ن  لعبور  مخصص  وهو  االحتالل،  جيش  ويشغلھ 

أ�حاب األرا�ىي املعزولة خلف ا�جدار، ولكن �شرط حملهم تصار�ح الدخول  

 إ�� املنطقة املعروفة بمنطقة التماس.

الغر�ية: • باقة  باقة   حاجز  و�لدة  الغر�ية  الضفة   �� عي�ىى  نزلة  بلدة  ب�ن  يقع 

، وهو ُمقام عند ا�جدار الفاصل،  1948املناطق ا�حتلة عام  الغر�ية الواقعة ��  

ويشغلھ جيش االحتالل، و�منع عبور املواطن�ن الفلسطيني�ن باستثناء أبناء سبع  

 عائالت �سكن غر�ّي ا�جدار الفاصل.

قيم هذا ا�حاجز عند ا�جدار الفاصل، و�� مقطع يحاذي ا�خط    حاجز املصا�ع: •
ُ
أ

�� منطقة "جيشوري" الصناعية، وع�� شارع نتانيا  األخضر غر�ي مدينة طولكرم  

طولكرم القديم، �شغلھ جيش االحتالل، ويستخدمھ املواطنون الفلسطينيون    -

للعبور نحو طولكرم، ولكن ال يمكن عبوره    1948من س�ان املناطق ا�حتلة عام 

 بالعكس.
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عيناف: • عنبتا/  الشارع    حاجز  ع��  ُمقام  حاجز  الشر�   557وهو  املدخل   ��  �

(بتسيلم ،   لعنبتا، يوجد �� ا�حاجز منشآت تضم برج مراقبة، ويشغلھ ا�جيش

2018( . 

 معسكرات االحتالل .5

: يقع جنوب شرق مدينة طولكرم، وقد ُب�ي ع��  معسكر شوفة (أف�ي حيفتس) •

الشمالية، أرا�ىي قر�ة شوفة، وهو مالصق ملستوطنة أف�ي حيفتس من الناحية  

مساحتھ   أي  2كم  9تبلغ  للمستوطنات   9000،  حماية  نقطة  ويش�ل  دونم، 

 القر�بة. 

جبارة: • حاجز  قر�ة   معسكر  أرا�ىي  ع��  ُب�ي  وقد  طولكرم،  مدينة  جنوب  يقع 

، يضم العديد من األبراج العسكر�ة، ويعد نقطة ادونًم   20جبارة، وتبلغ مساحتھ  

 . ج) 2019(وفا ،   حماية للمستوطنات القر�بة

 المصانع االستيطانية  .6

إ�� الغرب من مدينة طولكرم،  1985�� عام   ، أقامت سلطات االحتالل أول مصنع 

للدهانات  "جيشوري"  مصنع  اسم  تحت  وذلك  الغر�ية،  الضفة  حدود  داخل  و�� 

صبة، ال�ي  دونًما من األرا�ىي الزراعية السهلية ا�خ  22واملواد الزراعية، وع�� مساحة  

قام  تالية،  ف��ات  و��  طولكرم.  مدينة  من  شمعة  أبو  عائلة  من  بالقوة  صادر��ا 

االحتالل بنقل �عض املصا�ع ذات الطبيعة ا�خطرة من مناطق فلسط�ن ا�حتلة عام 

ع��  1948 صناعية  منطقة  ال 
ّ

مشك جيشوري،  مصنع  من  بالقرب  طولكرم  إ��   ،

زرع با�حاصيل ا�حقلية دونًما من أرا�ىي طولكرم الزرا  140مساحة  
ُ
عية، وال�ي �انت ت

بعد هذه املصا�ع عن املنطقة الس�انية ) 2018،    معهد أر�ج (  الصيفية والشتو�ة
َ
. وت

نحو   طولكرم،  ملدينة  عل��ا    100الغر�ية  أقيمت  ال�ي  األرض  ومعظم  فقط،  م�� 

الصناعية و�األوامر    ،املنطقة  السالح  بقوة  صودرت  إسالمي  وقف  أرض   ��
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عام   العسكر�ة. ا�حتلة  الفلسطينية  األرا�ىي  من  املصا�ع  هذه  نقل  أسباب  و�عود 

، مثل نتانيا وا�خض��ة وشمال تل أبيب، إ�� مدينة طولكرم، �خطور��ا البيئية  1948

ا، وح�ى ال تخضع  يوميً ا لالنبعاثات السامة ال�ي تنف��ا  ع�� املناطق ا�حيطة ��ا، نظرً 

هذه املصا�ع لقانون العمل "اإلسرائي��"، واالل��امات امل��تبة عليھ �� التشغيل، ثم 

إ��ا تتيح استغالل األيدي العاملة الفلسطينية بأجور زهيدة، وال تل��م بمعاي�� األمان  

الصناعية االرا�ىي،    والسالمة  أبحاث  جميع  ) 2007(مركز  أن  مالحظة  املهم  ومن   .

إ�� الشرق   تقع  ال�ي  �� حقول مدينة طولكرم ومساك��ا،  السامة، �ستقر  انبعاثا��ا 

 الر�اح �� فلسط�ن ��ب بصفة دائمة من الغرب نحو الشرق.    إنم��ا مباشرة، حيث 

والفالتر   والكرتون،  البالستيك،  بإنتاج  املنطقة   �� املوجودة  املصا�ع  تتخصص 

واللوحات  ا�خشب،  وألواح  املصبوغة،  غ��  واألقمشة  الغاز،  و�عبئة  الزراعية، 

اإللك��ونية. وقد حّول االحتالل تلك املصا�ع إ�� قواعد عسكر�ة مغلقة، مّما جعل  

داخل   الصناعية  النشاطات  طبيعة  وتراقب  تتا�ع  أن  جهة  أي  ع��  املستحيل  من 

 . )2015(كرزم،   املنطقة

األمراض  معدالت  ازدادت  فقد  ��ا،  ا�حيطة  البيئة  ع��  كب��  تأث��  املصا�ع  ولهذه 

أرا�ىي   من  كب��ة  مساحات  أن  كما  كب��ة،  بصورة  الفلسطيني�ن  ب�ن  التنفسية 

املواطن�ن الزراعية، تضررت وتدمرت �سبب األبخرة السامة والغبار واملياه العادمة،  

 . )2014(دغلس،  ال�ي تنتجها هذه املصا�ع
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 ): املنطقة الصناعية االستيطانية (جيشوري) 6( خر�طة رقم

 ) 2018(  معهد أر�ج: املصدر

االستيطانية ثالثاً:   والنشاطات  المشاريع  الصهيونية  أحدث 
في محافظة طولكرم

األرض  ��و�د  سياق   �� تأ�ي  و��  ا�حافظة،   �� االستيطانية  املشاريع  تتنوع 

الضفة   احتالل  ومنذ  الفلسطيني�ن.  املواطن�ن  من  س�ا��ا  وت�ج��  الفلسطينية، 

، لم تتوقف املشاريع االستيطانية �� محافظة طولكرم. وفيما ي��  1967الغر�ية عام  

 ظة.   �� ا�حاف املشاريع االستيطانيةأبرز محاور 
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 المنازل وتدمير األشجار 

ا، قرارً   117بلغ عدد األوامر العسكر�ة اإلسرائيلية ال�ي أصدرها االحتالل �� ا�حافظة،  

، حيث �شمل هذه القرارات إقامة حواجز عسكر�ة وتوسيعها، 2019وذلك لغاية عام  

مصادرة أرا�ىي املواطن�ن الفلسطيني�ن لصا�ح االستيطان، و�ناء ا�جدار الفاصل، و 

املنازل   هدم  قرارات  إ��  إضافة  االحتالل،  �جيش  العسكري  لالستخدام  أو 

 الفلسطينية، وتخر�ب األرا�ىي الزراعية وتجر�ف األ�جار.  

فع�� صعيد مصادرة األرض، يتم هذا األمر ع�� املصادرة لألغراض العسكر�ة، أو ع��  

،2018وح�ى عام    1967ا�ىي دولة. وخالل سنوات االحتالل، أي منذ عام  إعال��ا أر 

أرا�ىي دولة،    29.489حّول االحتالل   إ��  الفلسطيني�ن،  املواطن�ن  أرا�ىي  دونًما من 

ساحة  أ�حت  و�التا��  فالح��ا،  أو  استخدامها  من  الفلسطيني�ن  املواطن�ن  ومنع 

الف� خالل  االحتالل  صادر  كما  االستيطا�ي.  ب�ن  للنفوذ  ما  ما2018  -2000�ة   ،

ا�حافظة  11983مجموعھ    �� املواطن�ن  أرا�ىي  من  العسكر�ة   ،دونًما  لألغراض 

 ).   2018،   معهد أر�ج واالستيطانية (

وع�� صعيد هدم املنازل �� ا�حافظة، بلغ عدد املنازل الفلسطينية ال�ي جرى هدمها  

، كما تم إخطار    145،  2020  -2018ب�ن عامي  
ً

   159من�ال
ً

 آخر بالهدم خالل نفس  من�ال

 ). 2018،   معهد أر�ج الف��ة (

و�لغ عدد األ�جار ال�ي تم تدم��ها وتجر�فها �� أرا�ىي الفلسطيني�ن �� ا�حافظة ما 

). كما أدى بناء ا�جدار  2018،    معهد أر�ج ألف �جرة (  34، أك�� من  2020  -2018ب�ن  

).ب   2019ألف �جرة أخرى (وفا،    63الفاصل �� ا�حافظة إ�� قطع وتجر�ف حوا�� 
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ا�حافظة،  مستوطنات   �� االستيطانية  السكنية  الوحدات  بناء  أعمال  تتوقف  لم 

عام   حيفت2009ففي  أف�ي  مستوطن�ي  أن  االحتالل  ح�ومة  اعت��ت  وعيناف  ،  س 

مستوطنة "ذات أولو�ة وطنية "    90املوجودت�ن �� محافظة طولكرم، هما من ضمن  

إضافية  وم��انيات  خاصة،  مالية  اعتمادات  منحها  �ع�ي  ما  وهو  االحتالل،  لدولة 

املستوطنات   هذه  س�ان  عدد  ز�ادة  إ��  السياسة  هذه  أدت  وقد  توسيعها.  بقصد 

جدول  يؤكده  ما  وهو  كب��،  �ش�ل  محافظة   وتوسعها   �� املستوطن�ن  عدد  تطور 

مستوطًنا   1048، حيث ازداد عدد املستوطن�ن �� ا�حافظة من  سابًقاطولكرم الوارد  

 . 2020مستوطًنا �� عام   4,627، إ�� 1996�� عام 

ومن الوا�ح أن هذه املستوطنات مقبلة ع�� مرحلة جديدة من التوسع وز�ادة أعداد  

وحدة استيطانية   129، أقر االحتالل مخططا لبناء  2017املستوطن�ن. ففي ��اية عام  

 2018جديدة �� مستوطنة أف�ي حيفتس. و�� عام  
ً
ا لبناء ا جديًد ، أقر االحتالل مخطط

وحدة استيطانية جديدة �� نفس املستوطنة. أما �� مستوطنة عيناف، فقد أقر    14

قد تم البدء  وحدة استيطانية جديدة، و   81مخطط�ن لبناء    2018االحتالل خالل عام  

 . )2019(السالم االن،  2019بالبناء �� عام 

 الخاتمة رابعاً:  

الفصل  رصد الضفة    هذا  شمال  طولكرم  محافظة   �� ا�حا��  االستيطا�ي  الواقع 

عام   ا�حتلة  ا�حافظة  ورصد    ،1967الغر�ية  �� هذه  لالستيطان  التار���  ، التطور 

الصهيو�ي  ةأهميو�ح  و  االستيطا�ي  املشروع   �� وأولو���ا  محاذية ا�حافظة  �و��ا   ،

السبعينيات والثمانينيات، مستوطنات ��    3ل�خط األخضر.  لقد أظهرت البيانات بناء  

ا�حافظة   �� املستوطن�ن  أوسلو، وقد تضاعف عدد  اتفاق  توقيع  �عد  بؤرت�ن  و�ناء 
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إ�� حوا��    2020أر�عة أضعاف �عد اتفاق أوسلو، حيث وصل عدد املستوطن�ن عام  

    مستوطن. 4700

أقام    فقد  ا�حافظة،   �� ا�ختلفة  االستيطانية  االعتداءات  الفصل  أو�ح  كما 

ثابتة ع��  رئيسة حواجز  6االحتالل طر�ق�ن التفافي�ن ومعسكر�ن ل�جيش، كما أقام 

كم، �� عزل ما   32ا�حافظة. وقد ساهم جدار الفصل العنصري البالغ طولھ   أطراف

 من أرا�ىي ا�حافظة. 2كم  16,4مساحتھ  
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