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  رصدها مركز أحباث األراضي 
  كثفة متواصلة تشهد توسعات م املقامة على أراضي بيت حلم  املستعمرات اإلسرائيلية

  
  داد ـإع

  فريق مراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية 
  مركز أحباث األراضي 
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ة ىل األرايض الفلسطي رش    املستعمرات اإلرسائيلية اكلرسطان ین
ة حمت يف الضفة الغربية والقدس،  ىل أرايض فلسطي رش املستعمرات اإلرسائيلية  ـريت األرايض بعنایـة فائقـة مهنـا تن ث اخ ح

لقـة وصـل أوىل بـني املـدن  تعمرات  ، وتعترب األرايض املصـادرة لصـاحل املسـ ايل اجلبال وأخصهبا وذات املناظر اخلالبة امجلي أ
شـاء عرشـ  تعمرات اإلرسائيليـة مت إ هنـا، ولصـاحل املسـ ىل تقطيع التواصـل اجلغـرايف ب ة  معلت  ـراج والقرى الفلسطي ات أ

ومنـات لصـاحل  ً مض آالف ا ً عنرصـ ـدارا شـاء  ني، كام انـه مت إ ة وإقامة احلواجز الثابتة اليت تعرقل حركة تنقل الفلسطين املراق
وت املستعمرات، إضافة إىل ذ مُ  لهيـا أو ع الفلسطي تعمرات والبنـاء  دود ت املسـ ىل  ن من استغالل أراضهيم املقامة 

ومنات وحُ حىت استغال ات ا ة واستعامریة هنبت م ً التفاف شأ طرقا ً، وأ ولها زراعيا دام أراضـهيم القریبـة رم الفلسطي ت ن من اسـ
  .من ت الطرق

دات  اقصات وخمططات بناء بآالف الو ة، وطرح م ىل حساب األرايض الفلسطي هذا وُسمح توسيع أي مستعمرة إرسائيلية 
ً ما یمت امل ية ورسیعا ىل أرضه، ولك ذ حتت السك شاء أي بناء  رم الفلسطيين من إ ُ ي حي صها يف الوقت ا لهيا ورخ صادقة 

اج املستعمرن، -أي حامیة املستعمرن  –ذریعة األمن  ة إز ني من رفع األذان حب ع الفلسطين ، حىت أنه يف بعض املدن مت م
ىل ا العتداء  لمستعمرن  ي یطلق العنان  ىل يف الوقت ا ني سواء  ن ، املقدسات ( لفلسطين ) املدنيني ، األرايض، املس
ليه اح لالعتداء  ني فهو مس لفلسطين   . لك ما هو م 

  
ت حلم هنش أرايض ب طاين  س   :الرسطان 

برية ، رصد فریق مركز أحباث األرايض  شهد املستعمرات اإلرسائيلية يف مجيع حمافظات الضفة الغربية والقدس توسعات 
ىل  رش  ث ین لهيا، ح ً يف معظم املستعمرات املقامة  بريا  ً شهد توسعا ت حلم واليت  ستعامریة اجلاریة يف حمافظة ب التوسعات 

ىلبؤرة استعامریة  16ا مستعمرة مهن 36أرايض احملافظة  ش فهيا دومن   18,000  مقامة  تعد من أخصب أرايض احملافظة، یع
ني 102,000أكرث من  ىل الفلسطين ة ویعتدون  ً يف املمتلاكت الفلسطي   .مستعمر یعيثون دمارا

  
رتة، وتقوع،  شآت املواطنني يف قرى ز ن وم الل مس ح ه قوات  ي هتدم ف ، هذا ويف الوقت ا ا وحوسان، واخلرض، وج

رتة، وتقوع،  وجترف أرايض املواطنني يف قرى اخلرض، وواد  ت ساحور، وز ني يف أم سلمونة وب ن الفلسطين وهيدد مس
سان، وحوسان، وبرئ عونة  ال، وك ذ  –ر ف ىل قدم وساق ب اال، ومتنعهم من استغالل أراضهيم، یقوم املستعمرون  ت  ب

ططات اليت صادق ية يف املستعمرات احمليطة هبذه املناطق ا دات السك شاء آالف الو الل  ح لهيا حكومة  ت 
  .املسهتدفة

  
ل ابوغنمي " هارحوماه"ففي مستعمرة  ىل ج ت ساحور  –املقام اجلزء األكرب مهنا   ت حلم، ب واليت تقع شامل غرب مدینة ب

ىل قدم  الل  ح ث رصد فریق مركز أحباث األرايض اقامة وساق بأعامل بناء لب تقوم آليات  ت مرتفعة، ح اين مرتفعة  7نا م
مترة 8تتكون من  دیدة مس قدمة يف أعامل البناء، إضافة إىل اعامل جتریف وسویة أرايض  ث وصلت مر م تقدر  طوابق ح

  .دومنات 10بـ 
ا بني  2014و 2013 مهذا وقارن فریق البحث امليداين الصور اليت التقطت يف  الل العام  أعاملن أف دیدة بدأت  البناء 

  .- أنظر إىل الصور  –. م2015اجلاري 
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لو" ويف  ث مت رصد بناء " مستعمرة هار ج ً، ح ً أیضا ار ً فإن أعامل التوسع فهيا  ري  3أیضا ت   بنا

ىل حساب أرايض  شاء  د اإل ىل أطراف املستعمرة من اجلهة اجلنوبيةمكمت ق اال و ت  ة ب   .ب

  
  

  

" هارجيلو" مستعمرة   
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واص يف مستعمرة  لو" كذ أعامل التجریف م واص ألرايض " ج الل بأعامل جتریف م ح ث تقوم آليات  ح
جلدار  دود القدس وعز  ل  رميزان املهدد بضمه دا ر  ه قریة الوجلة وأرايض د ي تبلغ مساح دومن،  3500وا

لو"توسيع مستعمرة   لصاحل د" ج صا شلك ملحوظ وم ات األرايض اجلاري اليت تتوسع  ث تقدر مسا ، ح
داد التقرر حنو سوهتا وجتریفها  رخي إ ، وجتري اعامل التجریف من اجلهة اجلنوبية الغربية  90حىت  ً دومنا

  . لمستعمرة

  

  

" جيلو"مستعمرة   
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ار عيليت" مستعمرة  سارع، " ب ف وم شلك مك هنش أرايض قریة وادي فوكني وتتوسع   ً يه أیضا
اكمل وأصبحت مسكونة  شطيهبا  ت جرى  قدمة وبنا اري بناهئا ووصلت مر م ت  فهناك بنا

شاءها اري إ اریة من اجلهة اجلنوبية وأخرى  لمستعمرة، وأعامل التوسيع  ، وتعد مستعمرة الغربية 
ار عيليت" ت حلم" ب   .كربى مستعمرات ب

  

  

" بيتار عيليت"مستعمرة   
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ار عيليت" مستعمرة "ویقابل  سمى " ب ً " سور هداسا" ىل رأس ت مستعمرة أخرى   ي أیضا فه
ً وت بريا  ً ل بأمك شهد توسعها ىل ج الل توسيع  أعاملوجيري قام وسيطر  ح وجتریف، كام أن 

برية يف   شققات  داث  ري وسویة األرايض لصاحل أعامل البناء مما أدى إىل إ جرة لتف دم مواد م ست
ن املواطنني اليت تالصق  مس

، وجيري أعامل التجریف هذه
ً  60سویة وجتریف حنو  دومنا

ة،  من األرايض الفلسطي
 قریة واد فوكني بنيوأصبحت 

ي تقع يف وادي  فيك كامشة فه
ايل اجلبال من  وحيارصها من أ

ة مستعمرة  ار " اجلهة الرشق ب
سور " ومستعمرة " عيليت
  .من اجلهة الغربية" هداسا

ني يف وادي فوكني الصورة ن الفلسطين   تبني أعامل التجریف الواسعة وقرهبا من مس

" تسور هداسا"مستعمرة   
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سارع يف مستعمرة أنظر إىل  ل البناء والتجریف امل والعام  2014و 2013الل األعوام " سور هداسا" الصور اليت تبني مرا
  : 2015اجلاري 
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بناء وسط  أعاملكام شوهدت 
دود مستعمرة  ل  ودا

شاء ، "اليعازر" إضافة إىل إ
ىل رأس ت  بؤرة استعامریة 

بعة لها   .تقابلها و
  
  
  
  

  
  
  

  
ستعامریة التابعة ملستعمرة  " اليعازر" البؤرة   

 بؤر استعمارية 
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ستعامریة  ة اخلرض "سيدي بوعز"البؤرة  ىل أرايض ب  
  

  
  
  

ةو " غوش عصيون"تعد كربى مستعمرات  "افرات" ستعمرة م  ، الشاملية جيري توسيعها من اجلهة الرشق
الل  مو قت امك ،بالجل ا يلاا ىل رطيس  و  ح  ةعساو  تااسم  ةیو س و  بتجریف ىل قدم وساقآليات 
ً منو د 25 وحنب  ردقت ال واخلرض ینظرون ةدید ةیر امعتس ا تانب  إلشاء ذو  ا ، فأهايل قریيت واد ر

سمح هلم  م و مل    .اهل و خدبحبرسة وأمل وأراضهيم جترف أما
  

"افرات"مستعمرة   
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  :م2015و 2014و 2013 األعوامالتوسع يف  أعاملوقد وثقها املركز " مستعمرة افرات" انب من 
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الل بأعامل " افرات" واىل غريب مستعمرة  ح ال واخلرض وارطاس تقوم جرافات  ىل أرايض قرى  واد ر و

ستعامریة التابعة الفرات وسمى  لبؤرة  ر " جتریف وتوسيع  عوت –تل هات ة األرايض "ج ، وتقدر مسا
سوهتا وجتریفها حنو  ً من األرايض الزراعية واخلصبة 550اجلاري  طقة ذات بعد اسرتاتيجي وجغرايف دومنا ، ويف م

نممزي، إضافة إىل قرب أعامل التجریف من موقع  ري رك سل   . وهو موقع فلسطيين ا

 
 

 

جبعوت - تل هامتار " مستعمرة   
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بعة ملستعمرة  دیدة  ىل مزید " افرات" بؤرة  لسيطرة  ألساس  ال وهتدف  ىل أرايض قریة واد ر

ة   من األرايض الفلسطي
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طاين، وذ  س سابق الزمن يف معلية التوسع  الل اإلرسائييل  ح كرب إن  ىل  لسيطرة 
ت لهيا، فإن حمافظة ب ات األرايض والبناء  بايق حمافظات الوطن  قدر ممكن من مسا حلم 

ن واألرايض الزراعية  دى ویتغلغل وسط املس الج  بل ی ً ال  طانيا ً اس شهد رسطا
ت حلم دول یلخص أعامل البناء والتوسع يف حمافظة ب   :ووسط مدهنا وقراها، وف یيل 

ومن  املوقع الفلسطيين املصادر  امس املستعمرة ة املسهتدفة    املسا
ل أبو غنمي   هارحوماه ت ساحور –ج   10  ب

لو اال  هار ج ت    5  ب

لو   90  الوجلة  ج

ار عيلت   10  واد فوكني  ب

  10  اخلرض وحوسان  اليعازر

ال  افرات   25  اخلرض، واد ر

عوت ال، ارطاس  هامتار ج   550  اخلرض واد ر

موع    700  ا
ارش " املصدر داين م اكت  –حبث م هت ة    .م2015مركز أحباث األرايض، أیلول  –قسم مراق
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مترار مركز أحباث األرايض  يف  رى  ىل اس شاء املزید مهنا  الل يف توسيع املستعمرات اإلرسائيلية وإ ح دو 
ً حساب األرايض احملت يف الضفة الغربية مبا فهيا القدس بأنه یعترب  حلقوق الشعب الفلسطيين وممتلاكته خرقا

ساين  لقانونو  ويل  اإل ً    ا اك هت ولية واألعرافلقوانني اكفة ا وا حلقوق واألمالك املدنية  ، اليت متنع املساسا
و احملت مهنا  دةوالعامة يف ا   :واليت نصت قرارات امجلعية العامة لألمم املت

دة بتارخي  .1 دد من 20/12/1972قرار امجلعية العامة لألمم املت كف عن  ه إرسائيل ا ي طالبت ف ، و ا
ايض العربية احملت ونقل بعض الساكن بناء مستوطنات إرسائيلية يف األر (اإلجراءات واملامرسات، مهنا 

رايض العربية احملت   ).املدنيني من إرسائيل إىل 
دة بتارخي  .2 ه امجلعية العامة من إرسائيل أن 15/12/1972قرار امجلعية العامة لألمم املت ي طلبت ف ، ا

س مستوطنات يف ت األرايض ، ونقل الساكن كف عن مض أي جزء من األرايض العربية احملت وتأس
هيا   .إ

دة بتارخي  .3 ه امجلعية العامة عن القلق البالغ 7/12/1973قرار امجلعية العامة لألمم املت ي أعربت ف ، ا
يف الرابعة لعام  ة ج ومجيع اإلجراءات اليت اختذهتا إرسائيل لتغيري معامل  1949خلرق إرسائيل ألحاكم اتفاق

ريهبا الساكين  ويلاألرايض احملت أو  لقانون ا اك  هت   .واعتربهتا ا
ه امجلعية العامة عن أشد القلق من مض إرسائيل  29/11/1974قرار امجلعية العامة بتارخي  .4 ي أعربت ف ا

هيا شاء املستوطنات ونقل الساكن إ   .لبعض أجزاء األرايض احملت وإ
دة بتارخي  .5 أربعة أقسام، وقد دانت يف القسم  ، واملكون من15/12/1975قرار امجلعية العامة لألمم املت

اكت  هت ، واصفة ت املامرسات بأهنا شلك ا األول مجيع اإلجراءات اليت متارسها إرسائيل يف األرايض احملت
ادل يف املنطقة، مؤكدة أن هذه اإلجراءات تعترب  ائقا أمام إقرار سالم دامئ و دة و خطرية مليثاق األمم املت

س ل  ، ول ط   .ها أساس من الرشعيةالغية و
ىل أن مجيع التدابري 28/10/1977قرار امجلعية العامة الصادر يف  .6 ه  ي أكد يف البند األول م ، ا

ام  ذ  ريها من األرايض العربية احملت م ة و  1967واإلجراءات اليت اختذهتا إرسائيل يف األرايض الفلسطي
لمساعي  ، وتعد عرق خطرية  ادل ودامئ يف الرشق ال حصة لها قانو لتوصل إىل سالم  املبذو 

اصة إقامة  ذ هذه التدابري و مترار إرسائيل يف تنف شدة الس األوسط، كام تأسف امجلعية العامة 
 .املستوطنات يف األرايض العربية احملت

   

 موقف القانون الدويل من االستيطان
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  :وكذ جملس األمن فانه اكن قراره خبصوص املستعمرات ما یيل

  ة: 1967لسنة  242القرار رمق اب القوات اإلرسائيلية املسل س ي یدعو اىل ا من األرايض اليت  و ا
لهتا يف العام  ل   و, 1967اح ة إىل العمل من ا حلرب، واحلا ىل األرايض  الء  س دم جواز  ىل  یؤكد 

ستطيع لك دو يف املنطقة  ادل  ه  أنسالم دامئ و ش ف   .بأمانتع
  ي  1979لسنة  446ار رمق القر طان اإلرسائيلية يف األرايض العربية  أكدا س دم رشعية سياسة  ىل 

ه السالم يف الرشق األوسط ة خطرة يف و   .احملت مبا فهيا القدس و اعتبارها عق
  الل اإلرسائيلية وقف األشطة :  1979لسنة  452القرار رمق ح ه جملس األمن سلطات  و یدعو ف

لهتا يف العام  ة اليت اح طانية يف األرايض الفلسطي   .مبا فهيا القدس 1967س
  ناع عن بناء مستوطنات :  1980لسنة  465القرار رمق م طان و س ي طالب إرسائيل بوقف  ا

ك ت املقامة آنذاك دة إرسائيل يف بناء املستوطن, دیدة وتفك ول األعضاء بعدم مسا ً ا   .اتوطالب أیضا

 

  


