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  االستعمار االستيطاين
  للمناطق العربية احملتلة

  )1984 -  1977(خالل عهد الليكود 
  

  احملتويات
  

  
  صفحة      

 xxi    تقديم

xxi    مقدمة
ii 

xxi    تعريف بمفردات استيطانية
x 

xxx   قائمة اجلداول
i 

  
  

  األول قسمال
  تطور االستعمار االستيطاين

  
 3   1977 -  1967ين خالل عهد املعراخ، حملة عن االستعمار االستيطا  :الفصل األول

  3  قضايا األرض   :أوالً
  5  أ ـ التغييرات التي أدخلتها سلطات االحتالل على قانون األراضي األردين   
  9   األراضي يف عهد املعراخ" شراء"ب ـ   

  12  مشاريع االستعمار االستيطاين يف عهد املعراخ  :ثانياً
  12  أ ـ مشروع آلون   
  14  روع غاليليب ـ مش  
  14  ) مشروع شارون، الحقاً(ج ـ مشروع فوخمان   

  15  االستعمار االستيطاين املعراخي يف التطبيق   :ثالثاً
  

 20   1984 -  1977االستيالء على األراضي العربية خالل عهد الليكود،   : ينالفصل الثا

  20  األوامر العسكرية أداة لالستيالء على األراضي   :أوالً
  25  مصادرة األراضي :ثانياً

  25  أ ـ أشكال املصادرة   
  27  ب ـ إجراءات املصادرة  
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  31  ج ـ مصادرات باجلملة واملفرق  
  36  د ـ املساحة اإلجمالية املستوىل عليها  

  37   األراضي" شراء"  :ثالثاً
  38  األرض؟ " يشتري"أ ـ من   
  40  ب ـ املضاربات يف األراضي  
  42  األراضي " ءشرا"ج ـ حقيقة عمليات   
  51  " املشتراة"د ـ جمموع املساحة   

  
 54   خصائص االستعمار االستيطاين خالل عهد الليكود : الفصل الثالث

  55   تصاعد حّمى االستيطان  :أوالً
  55  أ ـ الهجمة على الضفة الغربية   
  57  "استيطان آخر املوسم"ب ـ   
  59  ج ـ كلفة ضخمة يبررها املردود   

  64  ازدياد ثقل رأس املال اخلاص يف االستيطان :ثانياً
  64  أ ـ دخول رأس املال اخلاص يف االستيطان   
  65  " ابنِ بيتك بنفسك"ب ـ   
  66  " ج ـ االستيطان الصناعي  
  67  د ـ الشركات اخلاصة العاملة يف االستيطان   

  75   تزايد االجتاه نحو االستيطان املديني  :ثالثاً
  75  ن والبلدات والضواحي السكنية االستيطانية أ ـ إقامة املد  
  77  ب ـ االستيطان داخل املدن الفلسطينية الكبرى، أو يف جوارها  
  81  ج ـ إقامة اجملالس احمللية واالقليمية للمستعمرات   

  
 84   املشاريع االستيطانية خالل عهد الليكود : الفصل الرابع

  86  ) 1983 - 1979لتطوير االستيطان يف يهودا والسامرة، اخلطة الرئيسية (مشروع دروبلس   :أوالً
  89   "اخلطة الرئيسية وخطة التطوير للمستعمرات يف يهودا والسامرة" :ثانياً

  97   املستعمراتأ ـ   
  98  االستيالء على األراضيب ـ   
  99  الطرق ج ـ   
  100  "اخلطة الرئيسية وخطة التطوير"الصناعة يف د ـ   

  102  " 2010تطوير القدس الكبرى لسنة " خطة  :ثالثاً
  106  " متيه بنيامين"مشروع االستيطان يف   :رابعاً

  106  خطة توسيع احلي اليهودي يف مدينة اخلليل :خامساً 
  108  اخلطط االستيطانية األخرى   :سادساً 

  
 111  االستيطان بين التهويل والتهوين : خالصة
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  الثاينقسم ال

  ستيطانيةدليل املستعمرات اال
  

 125   مستعمرات الضفة الغربية  :الفصل األول

  125   املستعمرات القائمة أو التي يف قيد البناء  :أوالً
  125  ـ آدام  1  
  126  ) متسبيه أمتسيا(ـ أدورا  2  
  127  ـ أريئيل  3  
  129  ) ميتساد(ـ أَسبَر  4  
  130  ) متسبيه لهف(ـ إشكولوت  5  
  131  ) افراته(ـ إفرات  6  
  132  ـ أفني حيفتس 7  
  133  ـ أفير يعقوب 8  
  134  ) كرين شومرون ج(ـ ألفي منشيه  9  
  135  ـ ألكانا ج 10  
  136  ) الشيخ صباح(ـ ألكانا د  11  
  136  ـ أملوغ  12  
  137  ) بْرات) (معاليه ملوحيم(ـ أليشع  13  
  138  ـ أليشماع  14  
  139  )نحايل عتسيون هـ(ـ أَنْحيل  15  
  139  ) تْسَمْروت(أورَنيت ـ  16  
  140   إيالنيتـ  17  
  141   إيلون موريهـ  18  
  142   )وشرب(بترونوت ـ  19  
  143   بدوئيلـ  20  
  143  )شخيم عيليت) غريزيم(براخا ـ  21  
  145   بِسَغوتـ  22  
  146  ) ياكير ب) (برقان(بيت آبا ـ  23  
  147  ـ بيت آرييه  24  
  148  ـ بيت إيل  25  
  148  ـ بيت إيل ب  26  
  149  ـ بيت حورون  27  
  150  ـ بيت مرسيس  28  
  150  ـ بيت هعرفا  29  
  151  بيتارـ  30  
  152   تبواحـ  31  
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  153  ) النبي يعقوب اجلنوبية) (القدس الشمالية(تسفون يروشاليم ـ  32  
  155  تسوري ـ  33  
  156  ) متسبيه عادومل) (تسوريت(تسوريف ـ  34  
  157   تسوفيمـ  35  
  157  تكواع ـ  36  
  158  ـ تل حاييم  37  
  159  ـ تومار 38  
  160  ) متسبيه غوفرين(ـ تيلم  39  
  161  ـ حِرميش  40  
  162  ـ حغاي  41  
  163  )نفي تسوف(ـ حَلَميش  42  
  164  ) يبوق(ـ حِمْدات  43  
  165  ) ريحان ب( حِنانيتـ  44  
  166  ) معاليه هناحل(حومش ـ  45  
  167  ) نفي دانيال(دانيال ـ  46  
  168  ـ دوليف  47  
  169  ـ رامات كدرون  48  
  169  ـ ريحان  49  
  170  ـ ريمونيم  50  
  171  نور  -ـ سا  51  
  172  ) تسور ناتان ب(ـ سلعيت  52  
  173  ) ماعون ب(ـ سوسيا  53  
  174  ) حموله ب) (شيلح(ـ شدموت حموله  54  
  175  ـ شعاري تكفا  55  
  176  ـ شفي شومرون  56  
  177  ) ريحان هـ(ـ شيكد  57  
  178  ) مفو حورون ج) (بئير طال(ـ شيالت  58  
  178  ـ شيلو 59  
  179  ) غِفعات هلفونا(ـ عايل  60  
  180   )دوريت(عتانئيل ـ  61  
  182  ) نفي تسوف ب(عطيرت ـ  62  
  182  ) عناتوت(علمون ـ  63  
  183  ) شومرون هـكرين (عمانوئيل ـ  64  
  186  ) بيت آرييه ج(عوفريم ـ  65  
  187  عوفريم بـ  66  
  187  ) تانا(عومريم ـ  67  
  189  عيريتـ  68  
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  190  ) شفي شومرون ب(عيناف ـ  69  
  191  غفعات إهود ـ  70  
  191  ) غفعون(غفعات زئيف ـ  71  
  192  ) متسبيه غفعون) (غفعات حدشا(غفعون هحدشا ـ  72  
  193  غنيم ب ـ  73  
  194   غينات ـ 74  
  195   فيرد يريحوـ  75  
  195   كدوميمـ  76  
  197  ) غنيم(كديم ـ  77  
  198  كرميل ـ  78  
  199   كرين شومرونـ  79  
  200   كفار أدوميمـ  80  
  201   كفار روتـ  81  
  201  ) غفعات هرادار(كفيرا ـ  82  
  202  ) دير كيلع(كلعيم ـ  83  
  203  هشاحر  كوخاف ـ 84  
  204  كوخاف يئير ـ  85  
  205  )تكواع ج(كوخفا ـ  86  
  206  ) نئوت أدوميم(كيدار ـ  87  
  207  ـ ليفنا  88  
  208  ـ ماعون 89  
  208  ـ متتياهو  90  
  209  ـ متسبيه يريحو  91  
  210  ـ متسبيه يهودا  92  
  211  ـ خمماس 93  
  212   معاليه أدوميمـ  94  
  213  ) كرين شومرون ب(عاليه شومرون مـ  95  
  214  ) تكواع ب(معاليه عاموس ـ  96  
  215  ) ناحل معاليه لفونا(معاليه لفونا ـ  97  
  216  مغدال عوز ـ  98  
  217   مغدليمـ  99  
  218   مفو دوتانـ  100  
  219   )حوغال) (بيت هعرفا ب(ـ مول نفو  101  
  220  ) دهاريا(ناحل زوهر ـ  102  
  221   نِتَفيمـ  103  
  221  ) نيلي ب(نعاليه ـ  104  
  222  نَعاميـ  105  
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  223   )متسبيه خليش(ـ نِغوهوت  106  
  224  ) تكواع ج) (إيل دافيد(ـ نوكديم  107  
  224  ) ألكانا هـ(ـ نيريا  108  
  225  ) نعلين(ـ نيلي  109  
  226  ـ هار منواح  110  
  227  ) حوروفوت ياتير(ـ ياتير  111  
  228  ـ يافيت  112  
  229  )كرين شومرون د(ـ ياكير  113  
  229  ) معاليه حفير(ـ ياكين  114  
  231  ) لوتسيفر) (ت يهودامتسود(ـ يترون  115  
  231  ) روغن(ـ يتسهار  116  
  232  ـ يعريت  117  
  232  ) غاين موديعين(ـ يهوياريف  118  
  233  ) ج ياكير) (نوفيم(ـ يوسفيا  119  
  234   )بيت آرييه ج(يوعزر ـ  120  

  235  مستعمرات يف قيد التخطيط، وغير ذلك :ثانياً
  

 249  مستعمرات قطاع غزة   : ثاينالفصل ال

  249   املستعمرات القائمة أو التي يف قيد البناء  :أوالً
  249  إيلي سيناي ـ  1  
  250  )غاديد) (غيدود(بدوالح ـ  2  
  250  يام -رَفَيَّح ـ  3  
  251   عتسمونا ـ 4  
  252   اور -غان ـ  5  
  252  غاين طلـ  6  
  253   قطيفـ  7  
  253   ميرافـ  8  
  254   نتسريمـ  9  
  255  ـ نفي دكاليم  10  
  255  ) بيت لهيا(ـ نيسانيت  11  
  257  ـ يغول  12  

  258  مستعمرات يف قيد التخطيط، وغير ذلك  :ثانياً
  

 259  مستعمرات اجلوالن : ثالثالفصل ال

  259   املستعمرات القائمة أو التي يف قيد البناء  :أوالً
  259  ـ ألوين هبشان  1  
  259  ـ أورطال 2  
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  260  ) منفوحا(ـ بني باتيرا  3  
  260  ـ شاعل 4  
  261  ـ شيئون  5  
  261  ) كدمات تسفي) (عين سمسم(ـ عين شمشون  6  
  262  ـ كيلع 7  
  262  ـ معاليه غمال 8  
  263   ـ ميتسار 9  
  264  ) كيطع(ـ ناحل نمرود  10  
  264  ـ ناطور  11  
  265  يوناتانـ  12  

  266   مستعمرات يف قيد التخطيط، وغير ذلك :ثانياً
  
  

  مالحق
  

املمارسات االسرائيلية باقامة : 1979) مارس(آذار  22بتاريخ ) 1979( 446قرار رقم   ـ1ملحق رقم 
لعربية احملتلة عقبة خطرة يف وجه السالم يف الشرق املستوطنات على األراضي الفلسطينية وا

  األوسك وليس لها أي مستند قانوين 

  
  

271 

  274  ) 1979( 446  تقرير جلنة جملس األمن املنشأة بموجب القرار  ـ2ملحق رقم 
الطلب إىل سلطات االحتالل : 1979) يوليو(تموز  20بتاريخ ) 1979( 452قرار رقم   ـ3ملحق رقم 

  ية وقف االنشطة االستيطانية يف األراضي العربية احملتلة، بما فيها القدس االسرائيل
  

276  
مطالبة اسرائيل بتفكيك املستوطنات : 1980) مارس(آذار  1بتاريخ ) 1980( 465قرار رقم   ـ4ملحق رقم 

القائمة والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها يف األراضي العربية احملتلة، بما فيها 
  س القد

  
278  

تصريح للسيد عبد احملسن ابو ميزر، الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية، حول   ـ5ملحق رقم 
   465قرار جملس األمن رقم 

  
281  

  283  والتصويت األميركي املؤيد له  465قرار احلكومة االسرائيلية بشأن قرار جملس األمن رقم   ـ6ملحق رقم 
، بما يف ذلك املستعمرات "قضية الشرق األوسط"ة االقتصادية االوروبية بشأن قرار األسر  ـ7ملحق رقم 

  االسرائيلية يف املناطق احملتلة
  

284  
  285  البرنامج السياسي حلزب العمل كما اقره املؤتمر الثالث   ـ8ملحق رقم 
  287  اخلطوط األساسية لسياسة احلكومة االسرائيلية   ـ9ملحق رقم 
  289  االسرائيلية " الوحدة الوطنية"وط األساسية حلكومة اخلط  ـ10ملحق رقم 
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  خرائط
  

  293   1983يوليو / املستعمرات االستيطانية يف الضفة الغربية كما يف تموز  ـ1خريطة رقم 
  295  مناطق الطلب على االستيطان يف الضفة الغربية التي يوافق عليها املعراخ والليكود   ـ2خريطة رقم 
  297  ملستعمرات االستيطانية حول القدس ا  ـ3خريطة رقم 
  299   1982اخلطة الرئيسية للقدس الكبرى،   ـ4خريطة رقم 
  301   1983املستعمرات االستيطانية يف قطاع غزة كما يف أواخر سنة   ـ 5خريطة رقم 
  303   1980ر اكتوب/ املستعمرات االستيطانية يف مرتفعات اجلوالن السورية كما يف تشرين األول  ـ6خريطة رقم 

  
  305    املصادر

  
 


