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 اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلةلبؤر االستيطانية تسع ل إضفاء الشرعية: مقدمة .１

مراًرا وتكراًرا، ال تكف دولة االحتالل اإلسرائيلي عن التالعب بوضعية المستوطنات والبؤر االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة  
 شك أو جدال غير شرعية حيث أنها في حين أنها بال منها،وذلك لخلق الضبابية وااللتباس حول ما هو شرعي وما هو غير شرعي 

أقيمت على أراضي أصحاب األرض الفلسطينيين قسًرا وليس برضاهم حيث تصبح مسالة حل الصراع بطريقة عادلة وحقيقية أمرا  
 التزاممدى مستحياًل. كما أن الالمباالة التي تظهرها دولة االحتالل اإلسرائيلي تجاه القانون الدولي ومبادرات السالم المتعددة تعكس 

دولة االحتالل بمخططاتها التوسعية واالحتاللية على األراضي الفلسطينية المحتلة والتي تؤدي بدورها إلى عواقب ال رجعة عنها 
على األرض لفرض رؤيتها في حل الصراع مع الجانب الفلسطيني والتي تقضي على أي أمل في قيام دولة فلسطينية مستقلة، قابلة  

 . 1967الرابع من حزيران من العام  للحياة على حدود

في حكومة االحتالل  "اإلسرائيلي المصغر الوزاري مجلس ما يسمى "بالصادق  2023في الثاني عشر من شهر شباط من العام ف
في الضفة  إسرائيلية أقيمت بشكل غير قانوني واحادي الجانب على إضفاء الشرعية على تسعة بؤر استيطانية باإلجماع اإلسرائيلي 

االستيطانية   أفيجايلخالل أعوام االحتالل الماضية. والبؤر االستيطانية اإلسرائيلية التي تم استهدافها هي: بؤرة  الغربية المحتلة
جفعات هاريل  والبؤرة االستيطانية ، ة أريحاعلى أراضي محافظ بيت حجلةوالبؤرة االستيطانية ،  المقامة على أراضي محافظة الخليل

على  متسبي يهودا البؤرة االستيطانية ، و على أراضي محافظة نابلسجفعات أرنون البؤرة االستيطانية ، و على أراضي محافظة رام هللا
نية أسائيل على أراضي  والبؤرة االستيطا ،  على أراضي محافظة رام هللاهشالوم  خيمالالبؤرة االستيطانية ، و أراضي محافظة القدس

على أراضي   شحاريتالبؤرة االستيطانية ، و  على أراضي محافظة بيت لحم سدي بوعزالبؤرة االستيطانية ، و  محافظة الخليل 
  .محافظة سلفيت

  تم اعداد هذه الورقة الخلفية من فبل معهد أريج في سياق جهود مشتركة مع معهد ماس لتسليط االهتمام وزيادة المعرفة لدى
مخاطر الزحف االستيطاني اإلسرائيلي ليس فقط على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية الجمهور الفلسطيني وصناع القرار، حول 

 هيتكبدمؤكدة وموثقة، بل ايضًا اثار االستيطان على االقتصاد والموارد والبيئة الفلسطينية وتكلفة ما مخاطر المستقلة فحسب، وهي 
الشعب الفلسطيني جراء احتالل دام أكثر من نصف قرن. هنا نرى انه مقابل هذا التوسع االستيطاني المخطط والمبرمج والمنفذ من  

قبل منظومة إسرائيلية مسلحة بمنهجيات وآليات استعمارية، لم تعد هناك جهات رسمية أو أهلية فلسطينية أو دولية تأخذ على عاتقها 
يل هذه العملية التي تشكل القلب النابض للمشروع الصهيوني، سوى ما يقوم بها معهد أريج، وبعض الهيئات مسؤولية مراقبة وتحل

الرسمية أو البحثية الفلسطينية دون توفير الموارد على مستوى التحدي، باإلضافة الى بعض الجهود الدولية في مجال تقدير تكلفة 
، فأن هذا الواقع يتطلب استجابة كبرى من الجهات الرسمية واألهلية والدولية  االحتالل االقتصادي. في رأي معهدي أريج وماس

لتعزيز القدرات الفلسطينية في التعامل مع هذا الملف الخطير، التي تظهر جزء منها في هذه الورقة، التي تعتبر مدخل للمزيد من  
 العمل المشترك المطلوب بين كافة الجهات المعنية. 

شكل أساسي على ما يتوفر لدى معهد أريج من قواعد بيانات خاصة بالمستوطنات اإلسرائيلية والصور الجوية  أستند هذا التقرير ب
ولغاية االن، والتي من خاللها استطعنا رصد تاريخ بناء البؤر االستيطانية ومراحل تطورها  1997ذات الدقة العالية من العام  

البيانات من العديد من المراكز البحثية والحقوقية الفلسطينية وبعص المصادر   وتوسعها عبر السنين. باإلضافة الى استخدام بعض
 . الدولية واإلسرائيلية المشار اليها في سياق هذا التقرير
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 لي يالتمدد االستيطاني االسرائحول  خلفية .２

الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة موارد كبيرة ، استثمرت 1967تجدر اإلشارة اال أنه منذ احتالل اسرائيل لألراضي الفلسطينية في العام 
في إنشاء وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية في األراضي الفلسطينية المحتلة، من حيث مساحة األراضي التي تم  

الضفة الغربية  أصدرت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في ، 1991مصادرتها من الفلسطينيين وكذلك من حيث عدد السكان. في العام 
المحتلة مخططات هيكلية للمستوطنات اإلسرائيلية بما في ذلك تلك في القدس الشرقية المحتلة. وشملت هذه المخططات مناطق  

توسع مستقبلية للمستوطنات االسرائيلية القائمة مع االخذ بعين االعتبار اعتماد مساحات اضافية إلقامة مستوطنات جديدة وتوسيع  
كم مربع  486. بلغ مجموع مساحة المخططات الهيكلية الصادرة من قبل االدارة المدنية االسرائيلية انذاك 1991العام القائمة حتى 

وهي سبعة اضعاف مساحة المستوطنات االسرائيلية التي كانت قائمة حتى العام    ،% من مساحة الضفة الغربية(8.6)ما نسبته 
  الضفة الغربية(.   % من مساحة1.2كم مربع ) 69والبالغة   1991

على التوالي وتصنيف االراضي الفلسطينية الى مناطق  1995و  1993 عقب توقيع اتفاقيات أوسلو االولى والثانية في االعوام 
تجاهلت سلطات االحتالل االسرائيلي اصدار مخططات هيكلية للتجمعات الفلسطينية القابعة في المناطق  ،و “ج”  و “ب” “أ”

بقيت   اإلسرائيلية.ية احتياجات الفلسطينيين العمرانية ومواكبة الزيادة السكانية كما فعلت بالنسبة للمستوطنات المصنفة “ج” لتلب
باعتبارها  ،التجمعات الفلسطينية تحت خطر الهدم لعدم مقدرتها على الحصول على التراخيص الالزمة من االدارة المدنية االسرائيلية

التي تجنبها عمليات الهدم والتشريد بسبب فرض السلطات االسرائيلية اجراءات طويلة  ،طق “ج”الجهة المخولة واالدارية في منا
ومعقدة ومكلفة على الفلسطينيين المتقدمين للحصول على التراخيص الالزمة التي تمكنهم من البناء واستغالل االرض ألي غرض  

دم موافاة المخططات والشروط الالزمة للبناء في المناطق ورفض معظم الطلبات المقدمة من الفلسطينيين تحت ادعاء “ع ،كان
 المصنفة )ج(”.  

للمستوطنات االسرائيلية في  1991مساحة نفوذ المستوطنات تتخطى مساحة المخططات الهيكلية االسرائيلية الصادرة في العام أما 
اسرائيلية تم اصدارها والمصادقة عليها خالل سنوات  االراضي الفلسطينية المحتلة. جاءت هذه الزيادة من خالل أوامر عسكرية 

االحتالل االسرائيلي والتي منحت في مضمونها المجالس االقليمية والمحلية التي تتبع لها المستوطنات االسرائيلية السيطرة على 
الى العديد من االوامر   مساحات جديدة من األراضي الفلسطينية الى جانب تلك التي تحتلها المستوطنات اليوم. هذا باإلضافة

العسكرية االسرائيلية التي لم يتم االعالن عنها بتاتا من الجهات االسرائيلية المختصة والتي تصادر بمضمونها المزيد من االراضي 
الى الفلسطينية المحتلة ألغراض امنية وغيرها من الذرائع الواهية حتى بلغت المساحة التي تندرج ضمن مناطق نفوذ المستوطنات 

كم مربع عن مساحة المخططات الهيكلية  56اي بزيادة مقدارها   ،% من مساحة الضفة الغربية المحتلة(9.6كم مربع ) 542
 . 1991االسرائيلية الصادرة في العام 

ك تسجيل لم يكن هنا 1967غزة( في العام وقطاع عندما احتلت إسرائيل األراضي الفلسطينية )الضفة الغربية تجدر اإلشارة الى أنه  
رسمي إال لثلث األراضي المملوكة للفلسطينيين فيما كانت باقي األراضي مثبتة ملكيتها من خالل كواشين طابو تركية )يعود تاريخها 
للعهد العثماني( وشهادات تسجيل رسمية صادرة عن حكومة االنتداب البريطاني وكذلك التسجيل لدى دائرة األراضي األردنية بحسب 

فاعال في الضفة الغربية المحتلة   1858. بشكل أساسي، ما زال قانون االراضي العثماني للعام 1967مول به قبل العام القانون المع
لتنظيم ملكية األراضي اال انه لم يكن فاعال بشكل كبير خالل قرون العهد العثماني، أو خالل االنتداب البريطاني والحكم األردني  

( )والمعدل بموجب االمر العسكري 1967)للعام   59وكان األمر العسكري االسرائيلي رقم  القانون.اللذان حافظا على استخدام نفس 
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اال أنه جاء مخالفا   ،1967( مرجعية في اعادة تعريف ملكية االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عقب العام 1091
والمعين من قبل السلطات العسكرية ، "لحارس األمالك الحكومية" 59لقانون األراضي العثماني، حيث اجاز االمر العسكري رقم 

باالستيالء على األراضي المملوكة للحكومة األردنية. كما أجاز االمر العسكري "لحارس األمالك الحكومية" باالستيالء  ،اإلسرائيلية
والتي تعّرف بانها  "أراضي دولة"أو   "عامةأراضي "على األراضي الخاصة بأفراد أو جماعات بعد االعالن عن تلك األراضي بأنها 

   ."1967"أراضي مملوكة أو تحت تصرف أو كانت متصلة بجهة عدوة أو شخص من دولة عدوة خالل العام 

خالل فترة  –افترضت السيطرة على ما تم االعالن عنه "أراضي دولة" في ذلك الوقت  ،عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية  ،عليه
٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربية( تم تصنيفها على أنها أراضي " ُمسجلة  11.2دونما ) 634،920األردني. فما مساحته الحكم 

كأراضي دولة"، حيث تعتبر إسرائيل نفسها مالكة هذه االراضي بصفتها الوريثة للحكم األردني الذي انتهى باالحتالل العسكري  
كما شرعت إسرائيل بتصنيف مساحة إضافية   وهو اعتقاد خاطئ تماما. ،ير اإلسرائيلي للقانون وذلك وفقا للتفس 1967اإلسرائيلي عام 

٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربية( وكان أوجها عقب 14.9دونما )  843،922من االراضي الفلسطينية "كأراضي دولة" بلغت 
 .  1979العام 

جراءات على ما يسمى "أراضي دولة" تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد  تستعد االدارة المدنية االسرائيلية الستكمال اإل ،اليوم
٪ من اجمالي مساحة الضفة الغربية  11.7والتي تشكل  ،مسحها وجاري العمل على إجراءات تسجيلها وفقا للقوانين اإلسرائيلية

مصنفة "أراضي الدولة" وفقا  فان المساحة اإلجمالية لألراضي ال وبالمجمل،دونما.   666،327مع مساحة إجمالية قدرها 
 ٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربية. 38نحو  ،دونما 2،145،169إلسرائيل تصل الى 

 من بؤر الى تكتالت   .３

معدل المصادقة على البناء في آنذاك ، بعد أن خفضت إدارة رابين ظاهرة البؤر االستيطانية غير المرخصة في التسعينيات اتشاربدأ 
وذلك لتسارع المفاوضات مع الفلسطينيين التي سبقت توقيع   1993عام المستوطنات المقامة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة 

اإلسرائيلية، لم  من الحكومة أو موافقة رسمي  قرارشيد في الضفة الغربية دون  تجمع استيطاني هي البؤرة االستيطانية .1اتفاق أوسلو
ولم ُيمنح سكانها أي إذن الستخدام األرض سواء للبناء أو  لها،عات، ولم يتم تحديد حدود بلدية تجميتم تخصيص أي أرض لهذه ال

حيث تنشأ البؤر االستيطانية عادة على شكل بناء جديد أو عدد من المنشآت )البيوت المتنقلة( ذات مساحة محدودة  ، الزراعة
، وترتبط بالمستوطنة األم بواسطة طريق ترابي، ويتم انشاؤها بهدف توسع مستقبلي  األم لمنطقة العمرانية للمستوطنةومنفصلة عن ا

أو أكثر على أراض  إسرائيلي يبدأ هذا النشاط عادة عن طريق استيالء مستوطن .لمستوطنة قائمة أو تمهيدا إلقامة مستوطنة جديدة
المتاخمة للمستوطنة األم، والمباشرة بنصب خيام أو وضع بيوت متنقلة واالستقرار فيها لفترة  فلسطينية تتركز على القمم الجبلية 

   .تقوم على إثرها الحكومة اإلسرائيلية وأذرعها االستيطانية بتقديم الدعم وتوفير الخدمات لهم زمنية،

 
1 Retrieved from Summary of the Opinion Concerning Unauthorized Outposts-Talya Sason, Adv., 2005 
https://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/law/pages/summary%20of%20opinion%20concerning%20unauthorized
%20outposts%20-%20talya%20sason%20adv.aspx 

https://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/law/pages/summary%20of%20opinion%20concerning%20unauthorized%20outposts%20-%20talya%20sason%20adv.aspx
https://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/law/pages/summary%20of%20opinion%20concerning%20unauthorized%20outposts%20-%20talya%20sason%20adv.aspx
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، إال أن الحكومة اإلسرائيلية أيضاالرغم من الطبيعة غير القانونية للبؤر االستيطانية بموجب القانون الدولي والقانون اإلسرائيلي  على
أمرت إسرائيل الجيش حيث  2، دعمت ضمنًيا الحفاظ عليها ومحاوالت إضفاء الشرعية عليها أو دمجها في المستوطنات القائمة

وقدمت الدعم من خالل   ،وإقامة البنية التحتية للمياه والكهرباء لمعظمها لها تعبيد الطرق لبؤر االستيطانية و ل ةتوفير الحماية األمنيب
دعم المساعي المالية في البؤر االستيطانية،   الذي ولواء االستيطان، ،وزارات حكومية مختلفة، والمجالس اإلقليمية في الضفة الغربية

  التي تواجهلبؤر االستيطانية الحماية القانونية لوقدم الدعم للمزارعين الجدد ولرعي الماشية، وخصص  بما في ذلك المرافق الزراعية،
 3. التماسات إلزالتها

دعوة أرئيل شارون الذي كان يشغل منصب وزير الطاقة والبنية التحتية في    إثرعلى  1998اشتد تفشي هذه الظاهرة بعد عام  
لالستيالء على مواقع التالل  والذي يمكن اعتباره من الحمائم بالمقارنة مع النظام الحاكم اليوم في إسرائيل،  آنذاك،حكومة نتنياهو 

على كل شخص هناك أن يتحرك ويركض، أن ينتزع المزيد ينبغي   ، حيث صرح: "والمرتفعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة
للحيلولة  ذلك كان  4."من التالل ويوسع المنطقة. كل ما يتم اإلمساك به سيكون بين أيدينا، كل ما ال نمسك به سيكون في أيديهم

هذا التصريح الضوء   وكان، اإلسرائيلي والفلسطيني الجانبين،دون تسليمها للفلسطينيين الحقا في إطار أي تسوية مستقبلية بين 
السيطرة على  الدور األكبر في  يلعبالذي التنظيم األخضر إلنشاء المستوطنين المتطرفين تنظيم شبيبة التالل )فتية التالل(، 

 ر الرعوية بشكل خاص. ، وهم أصحاب فكرة االستيطان الرعوي وإقامة البؤ اليوم األراضي الفلسطينية وإنشاء البؤر االستيطانية

 النشأة والتمويل 

تمر عملية انشاء أغلب البؤر االستيطانية عبر عدة خطوات، تهدف جميعها وبشكل أساسي الى السيطرة على األراضي الفلسطينية، 
بالمشاركة في  ذات العالقة بالعملية االستيطانية في الضفة الغربية  ، الحكومية وغير الحكومية،ةاإلسرائيلي حيث تقوم كافة الجهات 

  5:يفيما يلتتلخص هذه الخطوات التي 

 بورة جديدة إقامةالخطوة األولى: 

عبر شق طريق جديد ونصب من قبل المستوطنين اإلسرائيليين أو تنظيم شبيبة التالل يتم ذلك عن طريق خلق حقائق على األرض 
منازل متنقلة )كرفانات(، يتبع ذلك عملية بروتوكولية تتمثل في إصدار أوامر هدم من قبل وحدة التفتيش عدد من الخيام أو وضع 

ومسؤولي مجلس يشاع والحاخامات وأعضاء   اة األمانقاديتم التصدي لها عبر عملية ضغط من قبل  اال أنهباإلدارة المدنية، 
 للضغط على الحكومة واإلدارة المدنية لالمتناع عن التنفيذ واإلخالء. المتطرفين الكنيست

 اكتساب الحقوق على األرضالخطوة الثانية: 

 
2 Retrieved from Settling Area C: The Jordan Valley Exposed, Mercedes Melon, Al-Haq 2018, page 14 
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/SettlingAreaCTheJordanValleyExposed.pdf 
3 Retrieved from State Business Israel’s misappropriation of land in the West Bank through settler violence, Eyal 
Hareuveni and others, B’Tselem 2021 Page 8 
https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202111_state_business_eng.pdf 
4 https://books.google.ps/books?id=5KhXE6mqSx8C&pg=PA6&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
5 Retrieved from Unraveling the Mechanism behind Illegal Outposts,  http://peacenow.org.il/wp-
content/uploads/2017/03/unraveling-the-mechanism-behind-illegal-outpots-full-report-1.pdf 

https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/SettlingAreaCTheJordanValleyExposed.pdf
https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202111_state_business_eng.pdf
https://books.google.ps/books?id=5KhXE6mqSx8C&pg=PA6&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/03/unraveling-the-mechanism-behind-illegal-outpots-full-report-1.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/03/unraveling-the-mechanism-behind-illegal-outpots-full-report-1.pdf
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، ومن  بيهودا والسامرة )الضفة الغربية(تطوير المستوطنات اليهودية في ما يعرف يقوم لواء االستيطان كونه الجهة المسؤولة عن 
الف  450التي تؤول له من خالل منظمة الصهيونية العالمية والتي خصصت لها اإلدارة المدنية أكثر من   إدارة األراضيصالحياته 

يطان بتوقيع حيث يقوم لواء االست، %( من أراضي الضفة الغربية المصنفة أراضي دولة )مسجلة ومعلنة( في مناطق "ج" 35دونم، )
" أو شهادة bar reshut"  عقود مع المستوطنين للبناء أو استخدام األراضي المخصصة له، تسمى هذه العقود بار ريشوت

على  الوصي ، ويتم ذلك بدون اشراف حكومي او موافقة الجهات ذات االختصاص مثل سلطة األراضي، كما أن 6التفويض
 .7األرض  استخدام مدفوعات مقابلالتلقي الممتلكات المتروكة ال يكلف نفسه عناء 

 اعداد المخططات والموافقة عليها الخطوة الثالثة: 

البناء في  مخططاتمعظم  ،قد تصل تكلفة إعداد المخططات واالطالع عليها طوال عملية الموافقة إلى مئات اآلالف من الشواقل
ليس من الممكن دائًما معرفة مصدر  و  ،لواء االستيطانأو  ااألرض الفلسطينية المحتلة بدأت من قبل المجالس اإلقليمية أو أمان

قائمة النفقات غير المتكررة حيث ورد في  ةلس اإلقليمياجاء فيها التمويل من المج موثقة حاالت هناك لكن المخططات،تمويل هذه 
(NRE  لمجلس بنيامين اإلقليمي، والتي تم اإلعالن عنها بعد التماس من قبل حركة السالم اآلن، وافق المجلس على حوالي )33  

. من بين هذه المشاريع أيًضا مشاريع تخطيط غير  2014و 2000مليون شيكل إسرائيلي جديد لمشاريع تخطيط مختلفة بين عام 
بموجب بند "مخطط   المثال،على سبيل  القانونية،لبؤر االستيطانية والمستوطنات غير قانونية للمباني السكنية أو العامة في ا 

  ،2014في تشرين الثاني )نوفمبر(  القانونية،والذي يبدو أنه اسم رمزي للبؤر االستيطانية غير  "، التخطيط الحضري للمستوطنات
 .النهارية في خمس بؤر استيطانية غير قانونية ألف شيكل لتخطيط مراكز الرعاية  150وافق المجلس على ميزانية قدرها 

في أعقاب التماس قدمته حركة "السالم اآلن" بموجب قانون حرية المعلومات، قدمت وزارة اإلسكان قائمة في حاالت تمويل أخرى و 
بؤر االستيطانية غير في ال مخططاتاتضح أن الوزارة وافقت على تمويل ال أخرى،من بين أمور  ،بجميع استثماراتها في المستوطنات

 ساليت،جفعات  (،بروش )بترونوت (،ال )كرم رييمتنحالي  رعنان،مثل: زايت  قانوني،القانونية التي حدث فيها بالفعل بناء غير 
 متسبي داني وبني آدم وإيبي حنحل.

إلى دفع رواتب مهندس  يسعى  اللواء   أن  ،2012يوليو  2من وثيقة المناقصة اعتباًرا من  لواء االستيطانفي إعفاء كما ظهر أيضا 
وتجدر  .شيكل تم دفعها له بالفعل( 52000شيكل باإلضافة إلى  62000لبؤرة جفعات ساليت االستيطانية ) مخططمعماري إلعداد 

ًبا ما ولكن غال القانوني،وهو شرط أساسي للبناء  قانوني،اإلشارة إلى أن تصميم مخطط تخطيط المدينة في حد ذاته ليس عماًل غير 
يستمر البناء حتى في حالة عدم وجود شهادات أو   ما غالباجديرا بالذكر أنه  تستخدم هذه المخططات للبناء دون موافقتها القانونية.

 وثائق صالحة. 

 الرابعة: إصدار رخص البناءالخطوة 

 
6 Retrieved from Preliminary Approval for Settlement Division Bill, https://peacenow.org.il/en/preliminary-approval-
settlement-division-bill 
7 http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/06/The_Combina_Settlement_Division_chapter_ENG.pdf 

https://peacenow.org.il/en/preliminary-approval-settlement-division-bill
https://peacenow.org.il/en/preliminary-approval-settlement-division-bill
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/06/The_Combina_Settlement_Division_chapter_ENG.pdf
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يتم بموجبها توصيل البنية التحتية للبؤرة والحصول تحت مسميات أو مبررات مختلفة، لس اإلقليمية تصاريح بناء وهمية اتصدر المج
 المسؤولين على أي نشاط غير قانوني يتعلق بهذه المرحلة. محاسبة عنعلى قروض عقارية، في غياب تام لجهات انفاذ القانون 

 الخطوة الخامسة: إنشاء البنية التحتية 

كما يتضح من قائمة   الكلمة،ؤر االستيطانية غير القانونية على أنها مستوطنات عادية بكل معنى تشير المجالس اإلقليمية إلى الب
  لبنائهاتقوم المجالس بشكل غير قانوني بتمويل البؤر االستيطانية وتحويل األموال و  ،المستوطنات على مواقعها على اإلنترنت

  اوحركة األمان لواء االستيطانفإن   اإلقليمية،ال. وإلى جانب المجالس مع محاولة إخفاء األهداف الحقيقية لهذه األمو  وإدارتها،
الذي يستخدم بشكل كلي أو جزئي لتمويل انشاء الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي للبؤر   شريكان أيًضا في هذا التمويل

 وربطها بشبكة الكهرباء. 

 الخطوة السادسة: بناء المنازل وبيعها للمستوطنين 

" على اتحتوي قائمة "مستوطنات أمان حيث معلومات عن المشاريع والمساكن التي يقدمها، على  ا على االنترنتموقع أمانيحتوي 
الماتان، إيش كوديش، جفعات هاريل، حريشة، ميفؤوت يريشو، متسبي داني، متسبيه  أهيا، أفيغايل،البؤر االستيطانية التالية: 

اال أن تتبع  صايل، نيفيه إيريز، عدي عاد، عينوت كيدم، أمونا، بني كيدم، كيدا، شفوت راشيل.حجيت، متسبيه يائير، متسبيه أ
رسائل البريد تمويل بناء المنازل في البؤر االستيطانية أكثر صعوبة منه في المستوطنات، على الرغم من ذلك فقد ظهرت في أحد 

بما في  اأن "هذه المستوطنات تحتوي على مشاريع من قبل أمان امن مركز معلومات أمان حركة السالم اآلن ها تاإللكتروني التي تلق
هيوفال". مما يؤشر على الدور الذي تلعبه حركة أمانا في تمويل والبؤرة االستيطانية غير القانونية "  "ريحيليم"ذلك البؤرة االستيطانية 

 بشكل واضح الدور الذي تقوم به في تسويق الشقق السكنية المبنية في البؤر االستيطانيةو ظهر كما ي ر االستيطانية،البناء في البؤ 
 عبر وسائل مختلفة منها اإلعالن على مواقع الكترونية.

 الصيانة اليومية وتطوير البؤرة االستيطانية الخطوة السابعة: 

وإدارتها يومًيا بعد  هاتواصل تمويل، و االستيطان على البؤر االستيطانية غير القانونية وتطورها لواءو  اتحافظ المجالس اإلقليمية واألمان
وكذلك  التحتية،وصيانة األنظمة الكهربائية والبنية  ،ليمية ببناء وتشغيل رياض األطفالتقوم المجالس اإلق حيثاكتمال البناء، 

االستيطان تشييد المباني   لواءو  امع أمان المجالسكما تمول ، رف الصحيجمع النفايات وخدمات الصالتعامل مع خدمات النقل و 
 .االستيطانيةالعامة وتطوير األماكن العامة في البؤر 

 الخطوة الثامنة: شرعنة البؤرة االستيطانية بأثر رجعي 

تخليها  جميع الحكومات اإلسرائيلية رسمًيا   ادعت  ،1996البؤر االستيطانية خالل حكومة نتنياهو األولى في عام   ظهورمنذ بداية 
تسمح جميع الحكومات لها   الواقعلكن في  إخالءها،وادعت أنها عمل غير قانوني وأعلنت عن نيتها  االستيطانية،عن البؤر 

مختلفة التي توفر أيضا الدعم القانوني الالزم لمواجهة  الستيطانية اال  هازم عبر أذرعوتوفر لها التمويل الال، باالستمرار في النمو
اليومية للمستوطنين الذين   االعتداءات، كما تغض الحكومات اإلسرائيلية النظر عن بحق هذه البؤر ةالصادر  أوامر الهدم واالخالء
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، أقر 2017شباط / فبراير  6في بسن القوانين الالزمة لشرعنة هذه البؤر، ف تقوم، و المواطنين الفلسطينيين  علىيقطنون هذه البؤر 
بؤرة استيطانية مبنية على أراض فلسطينية  55وحدة سكنية في  4000الكنيست اإلسرائيلي "قانون التسوية" ، حيث شّرع حوالي 

بؤرة أخرى على األقل تخضع   35بؤرة استيطانية بأثر رجعي، في حين أن   15 ةشرعنتم  ، 2019عتباًرا من بداية عام ا ، و 8خاصة 
أربعة من البؤر االستيطانية الشرعية تلقت قراًرا حكومًيا رسمًيا لتصنيفها كمستوطنة جديدة، إضافة إلى   ،حالًيا لعملية التصديق

 9. مونا االستيطانية التي تم إخالؤهاالتي أنشأتها الحكومة لمستوطني بؤرة عا  أميحاي،مستوطنة جديدة تماًما، 

لسياسة إسرائيل االستيطانية  دولية في صد أية انتقادات لعبت دورا هاغير القانونية للبؤر االستيطانية، اال ان الحالةعلى الرغم من  
حيث كانت الدعوة إلزالة تلك البؤر أو إزالة إحداها في بعض األحيان أثر كبير في  ،غير القانونية في المناطق الفلسطينية المحتلة

ر تكون هناك الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بهدم بعض البؤ  وفي نفسوقف أية انتقادات دولية لسياسة إسرائيل االستيطانية رغم أنه 
الداخلي فقد أصبحت البؤر االستيطانية ورقة مساومة  اإلسرائيلي . أما على الصعيد عملية قائمة إلنشاء بؤرة استيطانية في موقع آخر
كان آخرها انضمام عضو الكنيست المتطرف عن حزب عوتسما يهوديت، ايتمار بن  في غاية األهمية لتشكيل االئتالفات الحكومية، 

يتم بموجبها   قدمها بن غفير بعد التوافق على عدة بنود من ضمنها خطة  2022حكومة بنيامين نتنياهو في نوفمبر غفير، الى 
ي الخطة باسم  مصادرة المزيد من األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لتطوير البؤر االستيطانية والتي تم اإلشارة لها ف

يوما من تشكيل   60بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بعد  60دقة على شرعنة المستوطنات الفتية، كما تنص الخطة على المصا 
  18الحكومة، وتوفير الميزانيات والعوامل واالليات من أجل تبييض جميع البؤر االستيطانية والمستوطنات في الضفة الغربية خالل 

ا لتطوير البنية التحتية في هذه البؤر  مليون شيكل سنوي 200شهرا من تشكيل الحكومة، حيث ستخصص الحكومة أكثر من 
 10. تطبيق هذه الخطة من أجلوالمستوطنات 

حالي تال" والتي تعرف أيضا باسم "كيرم ة الغربية البؤرة االستيطانية "نمن األمثلة على إقامة وتطور البؤر االستيطانية في الضف
مزرعة   إنشاءمحافظة رام هللا والبيرة، حيث تم السيطرة على قمة تلة مرتفعة و على أراضي بلدة المزرعة القبلية في يم"، التي أقيمت ير 

  2015، مع الوقت، تم إضافة العديد من المنازل المتنقلة ليصل عددها عام  2009للعنب وتم وضع أول منزل متنقل "كرفان" عام 
تم المباشرة بتنفيذ أعمال البناء في  2016ة، ففقي عام كرفان، تلت ذلك عملية البدء ببناء البيوت والمنازل الدائم 50الى ما يقارب 

، وال زالت عملية البناء والتوسعة  11مواقع الكترونيةالالبؤرة االستيطانية والتي رافقها عملية اإلعالن عن بيع المنازل للمستوطنين عبر 
 في البؤرة االستيطانية مستمرة حتى اليوم.  

 
8 Retrieved from Forced Population Transfer-The Case of Palestine Land Confiscation and Denial of Use, Lubnah Shomali 
and Amaya al-Orzza, BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights 2017.   
9 Retrieved from Return of the Outpost Method, Peace Now 2019,page 10 chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/08/maahazim-
english_full.pdf 
10 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.al-ayyam.ps/pdfs/2022/11/29/p01.pdf 
11 https://home.amana.co.il/en/kerem-reim/ 

https://home.amana.co.il/en/kerem-reim/
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 للبؤر   العدد والتصنيف .４

ألعداد البؤر االستيطانية، وذلك  متباينةإحصاءات  المصادر منذ بدء تفشي البؤر االستيطانية في الضفة الغربية، أوردت العديد من
لدى الجانب  اتالوصول للمعلوم بسبب القيود اإلسرائيلية علىاما الختالف تعريف البؤرة االستيطانية من مصدر آلخر، أو 

ع تتبفي  المفروضة على بعض وسائل البحث العلمي مثل صور األقمار الصناعية عالية الدقة والتي تستخدم القيود اإلسرائيلي، أو
لبؤرة االستيطانية، وقد أوردناه في  لتعريف  وضع ، حيث سنعتمد في هذا التقرير منهجية قائمة على المناطق العمرانيةنشأة وتطور 

لغاية عام    1997مقدمة هذا التقرير، ثم تحليل الصور الجوية عبر السنوات المختلفة حسب ما هو متاح من مصادر منذ العام 
 مصادر رسمية أو جوالت ميدانية.من  منشورة، ثم التحقق من النتائج عبر تقارير 2021

عبر السنوات من  تأسستمنتشرة في الضفة الغربية،  استيطانيةبؤرة  243لصناعية المتوفرة، أظهر تحليل الخرائط وصور األقمار ا
 كما في الجدول:  2021حتى عام  منتصف التسعينيات

 

 

 

 

 

حيث اقام المستوطنون اإلسرائيليون خالل   ،2007حتى عام  1998بلغت ذروة انتشار البؤر االستيطانية في الفترة الممتدة من عام 
الفترة التي كان يتقلد فيها أرئيل شارون مناصب رفيعة في   ، وهيالقائمة حاليا البؤر االستيطانية % من50ما يقارب من هذه الفترة 

قد انتشرت هذه البؤر في كافة محافظات الضفة الغربية دون استثناء، حيث كان العدد    .1998من العام  الحكومة اإلسرائيلية، بدأً 
البؤر االستيطانية المتفشية   % من64حوالي  مجتمعة رام هللا والبيرة ونابلس والخليل، حيث ينتشر على أراضيها اتاألكبر في محافظ

 في الضفة الغربية، ويبين الشكل البياني التالي اعداد البؤر االستيطانية المنتشرة في كل محافظة: 

 التأسيسسنوات 
عدد البؤر االستيطانية 

 التي تم تأسيسها 

 67 1997حتى 

1998 -  2002 82 

2003 -  2007 34 

2008 -  2012 7 

2013 -  2017 16 

2018 -  2021 37 

 243 المجموع
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بؤرة استيطانية تحتوي، جزئيا أو  81% من البؤر االستيطانية، من ضمنها 83بؤرة استيطانية مأهولة، تشكل ما يقارب  202هناك 
تابعة  أو قيد التحول الى احياءتحولت  81لى مباني دائمة )منازل سكنية أو منشآت صناعية(، أي أن هذه البؤر ال  كليا، ع

بؤر استيطانية تم اخالؤها   6بؤرة استيطانية غير مأهولة، من ضمنها  41باإلضافة إلى أو مستوطنات مستقلة،  لمستوطنات قائمة
 .2012، والبؤرة االستيطانية ميغرون التي تم اخالؤها عام  2017أمونا التي تم اخالؤها عام على فترات مثل البؤرتين االستيطانيتين 

 

بعض البؤر االستيطانية غبر مأهولة أو تم اخالؤها، اال أن ذلك ال يغير من حقيقة سيطرة المستوطنون على  أنعلى الرغم من  
األرض بمجرد إقامة البؤرة، حيث يبقى المواطنون الفلسطينيون ممنوعون من استخدام أو الوصول الى األراضي التي تم السيطرة 
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ئيل هذه األراضي تحت حماية وتصرف الجيش اإلسرائيلي حتى وإن ثبت أن هذه  تضع إسرا إذيها إلقامة البؤرة االستيطانية، لع
 "ميغرون".األراضي ملكيات خاصة لمواطنون فلسطينيون كما هو الحال في البؤرة المخالة 

 البؤر االستيطانية وتصنيف األراضي  .５

 من األوامر العسكرية غير القانونيةتتبنى إسرائيل عدد من اآلليات لالستيالء على األراضي الفلسطينية من خالل اعتماد توليفة 
لما كان ُيعتبر "عاًما" وما كان يعتبر "خاًصا" في األراضي المحتلة، وتكرس ذلك   سيطرة على األرض وتقديم تعريفاتتشرعن ال

أبرزها أراضي الدولة ومناطق نفوذ االستيطانية، عبر السيطرة على األرض تحت مسوغات مختلفة  إلضفاء الشرعية على البؤر
، استثمرت حكومات  1967عقب احتاللها لألراضي الفلسطينية في العام  واألراضي المخصصة ألغراض عسكرية. المستوطنات

سرائيلية الغير القانونية على األراضي الفلسطينية وتوسيعها على االحتالل اإلسرائيلي المتعاقبة جهودا كبيرة في إنشاء المستوطنات اإل
االمر  –مدى أعوام من خالل مصادرتها لألراضي الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة منها المصادرة بذريعة “مناطق عسكرية مغلقة 

ادرة بذريعة “االستمالك للمصلحة  ” والمص363االمر العسكري رقم  –” والمصادرة بذريعة “المحميات الطبيعية 378العسكري رقم 
”  والمصادرة تحت مسمى  59االمر العسكري رقم   –والمصادرة تحت مسمى “أمالك دولة  ،”321االمر العسكري رقم  –العامة 

وغيرها من    ،271االمر العسكري رقم  –و المصادرة بذريعة مناطق تدريب عسكرية  ،  58االمر العسكري رقم    –أمالك الغائبين 
امر العسكرية التي ساهمت وبشكل كبير في مصادرة األراضي الفلسطينية واخضاعها للسيطرة اإلسرائيلية والتي الحقا تم  األو 

 .استغاللها لتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية  وغيرها من النشاطات االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة

 أراضي معرفة "أمالك دولة" 

وأراض أعلن عنها ،  1967قبل عام   هي أراض تّم تسجيلها في دائرة السجل العقاري ملًكا حكوميًّا تابًعا للمملكة األردنيةأمالك الدولة 
يتوّلى الحكم  و  ،أراضي عامة، أي أنها ليست أراضي ملك خاص  1967/ 59في األمر العسكري الذي يحمل الرقم  الحكم العسكري 

في منطقة "ج"  ، وتبلغ مساحة أراضي الدولة المسجلة والمعلنةاضي التي ُيفترض أن ُتستعمل للمصلحة العامةالعسكري إدارة هذه األر 
خالًفا لقوانين االحتالل الدولية، خّصص القائد  و  % من مساحة منطقة "ج"،37، حيث تشكل ما نسبته مربع كم 1286  حوالي

ة من األراضي العامة خدمًة للمشروع االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة  األغلبية الساحق –بواسطة اإلدارة المدنية  –العسكري 
 12.الغربية

 "  أراضي معرفة "مناطق نفوذ

في خطوة  ف ،هي حدود المنطقة البلدية لسلطة محلية معينة تّم تحديدها بموجب أمر القائد العسكري للمنطقة )قائد المنطقة الوسطى(
قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في العام   13،الفلسطينيينمنها الستدامة المستوطنات اإلسرائيلية على األراضي التي احتلتها من 

حيث ضمت هذه  المحتلة،في القدس الشرقية تلك بإصدار مخططات هيكلية للمستوطنات اإلسرائيلية شملت أيضا  1991
المخططات مناطق توسع مستقبلية للمستوطنات االسرائيلية القائمة واعتمدت أيضا مساحات اضافية إلقامة مستوطنات جديدة  

 
12 https://www.yesh-din.org/en/glossary-terms-settlements-outposts-west-bank/ 
13 https://www.yesh-din.org/en/glossary-terms-settlements-outposts-west-bank/ 

https://www.yesh-din.org/en/glossary-terms-settlements-outposts-west-bank/
https://www.yesh-din.org/en/glossary-terms-settlements-outposts-west-bank/
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والجدير  ، كم مربع 486 آنذاكبلغت مساحة المخططات الهيكلية اإلسرائيلية الصادرة حيث . 1991وتوسيع القائمة حتى العام 
وجاءت هذه الزيادة من خالل أوامر عسكرية اسرائيلية تم  ،مستوطنات تتخطى مساحة المخططات الهيكليةبالذكر أن مساحة نفوذ ال

اصدارها والمصادقة عليها خالل سنوات االحتالل االسرائيلي والتي منحت في مضمونها المجالس االقليمية والمحلية التي تتبع لها 
 ، حيثلك التي تحتلها المستوطنات اليومة من األراضي الفلسطينية الى جانب تالمستوطنات االسرائيلية السيطرة على مساحات جديد

% من منطقة 16تشّكل و  كم مربع 542الى  ، 2017المساحة التي تندرج ضمن مناطق نفوذ المستوطنات مع نهاية العام  وصلت
 على األراضي التي تعّرفها إسرائيل أراضي دولة. ، وتشتمل غالبا "ج"

 ألغراض عسكرية مخصصةأراضي  

من  هامنع تبحماية ممتلكات سكان المنطقة المحتلة و ملزمة بموجب القوانين واألعراف الدولية واإلنسانية دولة االحتالل  ان
يجوز لدولة االحتالل االستيالء مؤقًتا على األراضي والمباني المملوكة ملكية خاصة لسكان المنطقة المحتلة   ذلكومع  ،مصادرتها

ال تكتسب دولة االحتالل حقوق الملكية في  لذلك،وفًقا  مؤقت؛هذا االستيالء هو بالتعريف  ،ء قواتها العسكرية ووحداتها اإلداريةإليوا
فإن القوة المحتلة ملزمة بدفع تعويضات  ذلك،وال يحق لها بيعها لآلخرين. عالوة على   عليها،األراضي والمباني التي تم االستيالء 

غير أن إسرائيل تسمح للمستوطنين بتحويل مواقع عسكرية غير مستخدمة الى بؤر استيطانية  14،استخدام ممتلكاتهم للمالكين مقابل 
عائلة من المستوطنين بؤرة استيطانية في  12في غور األردن، اذ أقامت  "مسوعة"كما حدث في موقع عسكري مجاور لمستوطنة 

االحتالل مواقع البؤر االستيطانية المخالة مناطقًا عسكرية  وفي حاالت أخرى، أعلن جيش  15، الموقع وأطلقوا عليه اسم "غادي كامب"
 الوصول لها. استخدامها أو مغلقة، ومنع أصحاب األرض من الفلسطينيين من 

 يهاتقام البؤر االستيطانية على األراضي بغض النظر عن تصنيف هذه األراضي أو ملكيتها، طالما أن الغاية هي السيطرة عل
حيث تم  طينيين منها، وتوسيع الحيز الجغرافي للمواقع االستيطانية وربط المستوطنات اإلسرائيلية ببعضها، وحرمان المواطنين الفلس

بؤرة استيطانية على أراض معرفة بأنها "مناطق نفوذ"  93بؤرة استيطانية على أراض مصنفة "أراضي دولة"، من ضمنها  131إقامة 
 19انية أخرى على أراضي معرفة فقط أنها "مناطق نفوذ" مستوطنات، فيما أقاموا بؤرة استيط 20كما اقام المستوطنون  .مستوطنات

بؤرة  73أما باقي البؤر االستيطانية البالغة  .بؤرة استيطانية على أراضي تقع ضمن نطاق المخططات الهيكلية للمستوطنات
مقامة على أمالك   وغالبيتها العظمى، استيطانية فقد تم اقامتها على أراض ال ينطبق عليها أي من هذه التصنيفات أو التعريفات

 .ة خاصة لفلسطينيينعلى أرض تعترف إسرائيل بأنها مملوكة ملكي استيطانيةبؤرة  54حيث أن هناك  نخاصة للمواطنين الفلسطينيي

 عدد البؤر االستيطانية تصنيف أو تعريف األراضي

 131 * أراضي دولة 

 20 مناطق نفوذ المستوطنات 

 19 (مستوطنة إسرائيلية)مخطط هيكلي 

 73 (ملكية فلسطينية خاصة)غير ذلك 

 243 المجموع

نفوذ بؤرة استيطانية على أراض معرفة أيضا بأنها مناطق  93من ضمنها * 

 مستوطنات 

 
14 Retrieved from Land Grab Israel's Settlement Policy in the West Bank, B'Tselem 2002 
15 https://www.timesofisrael.com/settlers-establish-illegal-outpost-at-abandoned-west-bank-military-base/ 

https://www.timesofisrael.com/settlers-establish-illegal-outpost-at-abandoned-west-bank-military-base/
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 " خاصةالسيطرة على أراضي معرفة "أمالك 

بدأت عملية تسجيل ملكية األراضي الطابو في الضفة الغربية في فترة الحكم العثماني، واستمّرت خالل االنتداب البريطاني وتحت 
بوقت قصير عمدت إسرائيل إلى تجميد إجراءات تسجيل األراضي. تّم حتى  1967بعد احتالل الضفة الغربية عام  ،حكم األردن

يعني ذلك أن هناك نوعين من أراضي الملك الخاص: أرض خاصة تّمت  ،% فقط من أراضي الضفة الغربية30ذلك الحين تسجيل 
ن في دائرة السجل العقاري التي يديرها الجيش اإلسرائيلي في المناطق أي تّم تسجيلها بأسماء أصحابها الفلسطينيي –تسويتها 

أي أرض خاصة بحيازة فلسطينية ويقوم بفالحتها فلسطينيون، ولكن ملكيتها غير مسجلة   –المحتلة؛ وأرض خاصة لم تتّم تسويتها 
قسم تحليل الصور في مركز رسم الخرائط  ، كتبته رئيس2010عام  اإلسرائيلية تقرير بتكليف من الحكومة  قد أورد 16. في الطابو

، ا، مما يجعلهان الفلسطينيون يحرثونها سابًقا٪ من األراضي التي تسيطر عليها البؤرة االستيطانية هي أراٍض ك60اإلسرائيلي، أن 
  17. وفقا للقوانين المعمول بها في الضفة الغربية، أراضي خاصة

، يشار إلى حوالي  على أرض تعترف إسرائيل بأنها مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيينمقامة  استيطانية،بؤرة  54حوالي   من ضمن
مقارنة بالبناء في المستوطنات، ، و على رعي األغنام والماعز والماشية في مناطق واسعةبؤرة استيطانية باسم "مزارع"، تعتمد  40

، ما يسمح بسهولة االستيالء على مساحات شاسعة تمتد على آالف الدونماتموارد أقل بكثير، م أو بؤرة رعوية  يتطلب بدء مزرعة
 .18المراعي ومصادر المياه واألراضي التي يزرعها الفلسطينيون  ، علىتكون متاخمة ، أووعادة ما تحتوي هذه المناطق

 أشكال استيطانية أخرى 

تتوسع لتشمل  ال تقتصر السيطرة على األراضي في الضفة الغربية على المواقع العسكرية والمستوطنات والبؤر االستيطانية، بل 
خزانات المياه، السيطرة على األراضي لغايات انشاء كل ما تحتاجه هذه التجمعات االستيطانية للتطور واالستدامة، من حيث انشاء 

وحقول انتاج الطاقة  أبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة، و معالجة مياه الصرف الصحي،   محطاتو محطات ضخ المياه، و 
 موقع منفصل عن المناطق العمرانية للمستوطنات والبؤر االستيطانية المنتشرة 47تم السيطرة على األرض في أكثر من   .الشمسية

 ثمار واالنتاج ال سيما في مجال الزراعة والطاقة. ، تجعل من هذه المستوطنات والبؤر مراكز لالستفي الضفة الغربية

 عدد المواقع اتاالستخدام

 11 خزان مياه

 18 محطة لضخ المياه

 6 محطة معالجة مياه الصرف الصحي

 9 برج اتصاالت 

 3 حقل انتاج طاقة شمسية 

 

 
16 https://www.yesh-din.org/en/glossary-terms-settlements-outposts-west-bank/ 
17 https://www.yesh-din.org/en/turning-black-into-white/ 
18 Retrieved from State Business Israel’s misappropriation of land in the West Bank through settler violence, Page 8 
https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202111_state_business_eng.pdf 

https://www.yesh-din.org/en/glossary-terms-settlements-outposts-west-bank/
https://www.yesh-din.org/en/turning-black-into-white/
https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202111_state_business_eng.pdf
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 توزيع البؤر االستيطانية في الضفة الغربية: 1خارطة 
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 األراضي المسجلة والمعلنة أراضي دولة :  2خارطة 
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 يع البؤر االستيطانية حسب تصنيف األراضي توز : 3خارطة 
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 اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لبؤر االستيطانية تسع ل إضفاء الشرعية .６

 فيما يلي نبذة عن البؤر االستيطانية التي تم شرعنتها من قبل حكومة االحتالل االسرائيلي: 

بشكل غير قانوني على أراضي قرية التواني الفلسطينية في محافظة   ،أفيجيل: أقيمت البؤرة االستيطانية، أفيجيلبؤرة  -1
االحتالل اإلسرائيلي قد  كانت دولة  فلسطينيةعلى أراضي  ،2002الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة في العام 
عدة أوامر عسكرية إسرائيلية أصدرتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أخضعتها لتصنيف "منطقة اطالق نار" بفعل 
واالمر العسكري رقم  60االمر العسكري اإلسرائيلي رقم  منها 1967عقب احتاللها لألراضي الفلسطينية في العام 

وتحتل  وعدة أوامر أخرى ذات عالقة.  64واالمر العسكري رقم  63و االمر العسكري  62واالمر العسكري رقم   ،61
عدد المنشأت )البركسات  ويبلغدونما من األراضي الفلسطينية  110البؤرة االستيطانية أفيجيل اليوم ما مساحته 

ستوطنة "ماعون" اإلسرائيلية الجاثمة جنوب محافظة . تقع البؤرة االستيطانية جنوب غرب م74السكينة( في البؤرة 
 الخليل.  

 
 ( 2021-2002) أفيجيل: البؤرة االستيطانية اإلسرائيلية 1الصورة رقم  
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على    2002بؤرة "بيت حجلة" أو "بيت هوجلة": أقيمت البؤرة االستيطانية "بيت حجلة" بشكل غير قانوني في العام  -2
محافظة أريحا في منطقة غور األردن في الضفة الغربية المحتلة.  وتجدر اإلشارة اال أن  أراضي تجمع دير حجلة في 

أخضعتها دولة االحتالل اإلسرائيلي لتصنيف "أراضي دولة" بفعل  فلسطينيةت على أراضي مالبؤرة االستيطانية اقي
في البؤرة  التي تم اقامتها المنشآتو"مناطق نفوذ مستوطنات". ويبلغ عدد   59االمر العسكري اإلسرائيلي رقم 

وتقع بمحاذاة الشارع االلتفافي اإلسرائيلي رقم دونما من األراضي الفلسطينية   48على ما مساحته  40االستيطانية 
90  . 

 

 ( 2021- 2001)  "بيت حجلة" أو "بيت هوجلة": البؤرة االستيطانية اإلسرائيلية 2الصورة رقم  

بشكل غير قانوني على أراضي قرية سنجل في محافظة   البؤرة االستيطانية جفعات هارئيلبؤرة جفعات هارئيل: أقيمت  -3
اخضعتها دولة االحتالل اإلسرائيلي لتصنيف "أراضي دولة   فلسطينيةعلى أراضي   المحتلة،رام هللا في الضفة الغربية 

ما بين بركس سكني ومنشات أخرى  120ويبلغ عدد المنشآت القائمة في البؤرة االستيطانية حتى اليوم غير مسجلة". 
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في الجهة الشمالية الشرقية منها. وتحتل   ،الى المستوطنة اإلسرائيلية "أيلي"من حيث المسافة الجغرافية وهي أقرب 
 دونما.   350اليوم ما مساحته  جفعات هارئيل البؤرة االستيطانية 

 

 ( 2021- 1999هارئيل ): البؤرة االستيطانية اإلسرائيلية جفعات 3الصورة رقم  

  على أراضي قرية  2001في العام  بشكل غير قانوني  جفعات أرنون أقيمت البؤرة االستيطانية بؤرة جفعات أرنون:  -4
اخضعتها دولة االحتالل اإلسرائيلي  فلسطينيةعلى أراضي اليانون في محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 

على ما مساحته   55نشآت التي أقيمت حتى اليوم في البؤرة االستيطانية ".  ويبلغ عدد الملتصنيف "أراضي دولة
دونما من األراضي الفلسطينية. والجدير بالذكر أن البؤرة االستيطانية تقع الى الجنوب الغربي من مستوطنة   350

 ايتمار اإلسرائيلية الجاثمة على أراضي محافظة نابلس.   
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 ( 2021-2003اإلسرائيلية جفعات أرنون ): البؤرة االستيطانية 4الصورة رقم  

على أراضي بلدة السواحرة الشرقية في    2019"متسبي يهودا" في العام  بؤرة متسبي يهودا: أقيمت البؤرة االستيطانية -5
القدس المحتلة على أراضي اخضعتها دولة االحتالل اإلسرائيلي لتصنيف "أراضي دولة". وتقع البؤرة االستيطانية 

التي أقيمت في البؤرة االستيطانية  المنشآتالى الجنوب الغربي من المستوطنة االم كيدار ويبلغ عدد   متسبي يهودا
تجدر اإلشارة الى أن البؤرة  دونما من األراضي في المنطقة. 17وتحتل البؤرة ما مساحته  10منذ انشائها 

االستيطانية متسبيه يهودا تقع في ما تطلق عليه سلطات االحتالل اإلسرائيلي ب " تجمع معاليه أدوميم" االستيطاني  
حيث المساحة حيث تسعى سلطات االحتالل وهو اكبر التجمعات االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة من 

االستيطاني باإلضافة الى أربعة تجمعات استيطانية اسرائيلية اخرى في الضفة الغربية   اإلسرائيلي الى ضم هذا التجمع
وتجمع جفعات زئيف وتجمع غوش عتصيون(   ،تجمع موديعين عيليت االستيطاني ،المحتلة )تجمع أرئيل االستيطاني 

جدار العزل العنصري  الى حدودها الجديدة التي تقوم برسمها بشكل غير قانوني وأحادي الجانب من خالل بناء
االسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وتوطين اكبر عدد ممكن من المستوطنين داخل هذه التجمعات االستيطانية 
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في الوقت ذاته تعمل سلطات االحتالل االسرائيلي على ترحيل وتهجير   ،والمناطق التي سوف تعزلها بفعل الجدار
فلسطيني( من خالل االستهداف المستمر لمساكنهم    4000قرابة  في المنطقة ) التجمعات البدوية الفلسطينية القاطنة

 ومنشاتهم بالهدم بهدف االستيالء على المنطقة برمتها. 

 

 ( 2021-2017) متسبي يهودا: البؤرة االستيطانية اإلسرائيلية 5الصورة رقم  

على أراضي تتبع لبلدة المغير  2001" في العام  مالخي هشالوم " بؤرة مالخي هشالوم: أقيمت البؤرة االستيطانية -6
الفلسطينية في محافظة رام هللا في الضفة الغربية المحتلة والى الشمال الشرقي منها. وكانت سلطات االحتالل قد  

يبلغ عدد  اخضعت األراضي التي تقوم عليها البؤرة االستيطانية السابقة الذكر لتصنيف "أراضي دولة غير مسجلة". 
 .دونما  130وتحتل اليوم ما مساحته  27التي أقيمت في البؤرة االستيطانية منذ انشائها  المنشآت
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 ( 2021- 2014) مالخي هشالوم: البؤرة االستيطانية اإلسرائيلية 6الصورة رقم  

على أراضي تتبع لبلدة السموع الفلسطينية في  2002" في العام أسيئيل " بؤرة اسيئيل: أقيمت البؤرة االستيطانية -7
.  317محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة والى الجنوب منها بمحاذاة الشارع االلتفافي اإلسرائيلي رقم 

اضي وكانت سلطات االحتالل قد اخضعت تصنيف األراضي التي تقوم عليها البؤرة االستيطانية اليوم لتصنيف "أر 
  61وتحتل ما مساحته  81التي أقيمت في البؤرة االستيطانية منذ انشائها وحتى اليوم  المنشآتدولة". ويبلغ عدد 

 .دونما من األراضي الفلسطينية
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 ( 2021- 2002) اسيئيل: البؤرة االستيطانية اإلسرائيلية 7الصورة رقم  

على أراضي فلسطينية تتبع لبلدة   2003ي بوعز في العام  بؤرة سدي بوعز: أقيمت البؤرة االستيطانية اإلسرائيلية سد -8
الشمال   ىلقربها الجغرافي من مستوطنة "نيفيه دانييال" والاالستيطانية الخضر في محافظة بيت لحم. ويأتي اسم البؤرة 

تم تأسيس البؤرة االستيطانية "شمال  .داخل ما يطلق عليه اإلسرائيليون "بتجمع غوش عتصيون" االستيطاني ،منها
سرائيلي يقطن في مستوطنة "نيفي دانيال" باحتالل تلة فلسطينية ستوطن انيفي دانيال" أو "سيدي بوعز" عندما قام م

 ،قل( في المنطقة وتطويق المنطقة بالسياج. والحًقاشمال المستوطنة ووضع كرفان سكني )منزل متن  متر 1500تبعد 
الحماية والمساعدة من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي، األمر الذي   المستوطن اهذ ى تلق ،ولتأمين اقامته في المنطقة

ها  عالوة على ذلك فقد خضعت هذه البؤرة منذ تأسيس دفع بالعديد من المستوطنين لالنضمام الى البؤرة والسكن فيها.
وتحتل ما  كرفانا   54الى العديد من عمليات التوسع، وأصبحت أكبر حجما منذ تاريخ انشائها حيث يوجد فيها اليوم 

دونما من األراضي الفلسطينية التي تتبع لبلدة الخضر. ويتمتع المستوطنون الذين يقطنون البؤرة  52مساحته 
 .تهاعلى الرغم من عدم شرعي (الخ ،ه وكهرباء وشبكات هاتفبالخدمات األساسية، والبنية التحتية )ميااالستيطانية 
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 ( 2021-2003) سدي بوعز: البؤرة االستيطانية اإلسرائيلية 8الصورة رقم  

على األراضي   2017أقيمت البؤرة االستيطانية اإلسرائيلية شحاريت بشكل غير قانوني في العام  بؤرة شحاريت : -9
على أراضي اخضعتها الفلسطينية التي تتبع لقرية كفر الديك في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة 

الى الشمال الغربي من   شحاريتستيطانية وتقع البؤرة اال.  فلسطينية دولة االحتالل اإلسرائيلي لتصنيف "أراضي دولة"
  30وتحتل اليوم ما مساحته  6 التي أقيمت في البؤرة منذ تاريخ انشائها المنشآتالمستوطنة االم بروخين ويبلغ عدد 

نشر ما يسمى “المسؤول   2022نه في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام  أتجدر األشارة الى دونما. 
دونما من   360حكومة وأمالك الغائبين” في الضفة الغربية المحتلة اعالنا يستهدف االستيالء على عن امالك ال

ما يسمى  أعلن أراضي محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة بذريعة تصنيفها “أمالك غائبين”. حيث 
ى األراضي الواردة في االعالن  “المسؤول عن امالك الحكومة وأمالك الغائبين” عن نيته بإعطاء اذن بالتخطيط عل

راضي فلسطينية تتبع لقرى بديا و كفر الديك في  أاإلسرائيلي كما جاء من المصدر. ويستهدف اإلعالن االسرائيلي 



26 
 

قرية كفر الديك.   طبيعی من أراضي  2طبيعي من أراضي قرية بديا وحوض  2وبالتحديد حوض  ،محافظة سلفيت
 يوما من تاريخ نشر اإلعالن.   30كما جاء في اإلعالن الصادر بأن اذن التخطيط سيدخل حيز التنفيذ خالل 

 

 ( 2021- 2015) شحاريت: البؤرة االستيطانية اإلسرائيلية 9الصورة رقم  

 

 

 

 

 


