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 كرونولوجيا االستيطان

  ١٩٩٧فبراير /شباط ١٩
وحــــدة ســــكنية لثالثــــين ألــــف  ٦٥٠٠وافــــق رئــــيس احلكومــــة، نتنيــــاهو، علــــى إنشــــاء 

 .إسرائيلي يف هار حوما يف القدس الشرقية املضمومة

  فبراير/شباط ٢٦
. اللجنة الوزارية لشـؤون القـدس علـى خمطـط هـار حومـا الـذي قدمـه نتنيـاهووافقت 

كما تشمل اخملططـات إنشـاء . وحدة سكنية ٢٦٠٠وتدعو أول مرحلة يف اخلطة إىل بناء 
 .وحدة سكنية للفلسطينيين يف مناطق أُخرى يف املدينة ٣٥٠٠

  مارس/آذار ٣
. وســــع االســــتيطاينللت E-1وافــــق وزيــــر الــــدفاع، يتســــحاق مردخــــاي، علــــى خمطــــط 

وحــــدة  ١٥٠٠يشــــمل اخملطــــط أوامــــر بمصــــادرة آالف الــــدونمات إلفســــاح اجملــــال لبنــــاء 
دونـم بـين مسـتعمرة بسـغات  ٣٠٠٠غرفة يف عشرة فنادق جديدة علـى  ٣٠٠٠سكنية، و

إالّ إن بــــدء . زئيــــف يف القــــدس الشــــرقية ومســــتعمرة معاليــــه أدومــــيم يف الضــــفة الغربيــــة
  .ل ثالثة أعوامتنفيذ اخملطط غير متوقع قب

  .أعلن الفلسطينيون إضراباً عاماً احتجاجاً على قرار بناء مستعمرة هار حوما

  مارس/آذار ٦
بلّــغ اجلــيش اإلســرائيلي أربعــين قرويــاً مــن قريتــي طمّــون وطوبــاس يف جــوار جنــين 

، وأن علـــيهم الرحيـــل خـــالل أســـبوع "منطقـــة عســـكرية مغلقـــة"دونـــم قـــد أُعلنـــت  ٥٠٠٠أن 
  .واحد

  مارس/آذار ٧
ضـــد قـــرار جملـــس األمـــن الـــدويل، ) الفيتـــو(اســـتعملت الواليـــات املتحـــدة حـــق الـــنقض 

  .ألنه ينتقد قرار إسرائيل إنشاء مستعمرة هار حوما

  مارس/آذار ٩

                                                            
  فيما يلي هو املصدر:  
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وافـق وزيــر التجــارة والصــناعة اإلســرائيلي، ناتــان شارانســكي، علــى برنــامج بقيمــة 
تعمرات كريـــات أربـــع وبيتـــار مليـــون دوالر لتشـــجيع االســـتثمار، بمـــا يف ذلـــك يف مســـ ٣٠

وعمانوئيـــل ومعاليـــه إفـــرايم يف الضـــفة الغربيـــة، ونفيـــه دكـــاليم يف غـــزة، وكتســـرين يف 
  .مرتفعات اجلوالن

جملــس املســتعمرات اليهوديــة يف " (ييشــع"دعــا بنحــاس فالرشــتاين، رئــيس جملــس 
اكم املــوظفين املنتخبــين إىل االنســحاب مــن االئــتالف احلــ) الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة

  .احتجاجاً على سياسة نتنياهو االستيطانية

  مارس/آذار ١٢
إىل قبــــول " ييشــــع"أدى اجتمــــاع عُقــــد بــــين وزيــــر الــــدفاع، مردخــــاي، وقــــادة جملــــس 

إلدخـــال تعـــديالت علـــى " ييشـــع" توصـــية لــــ ٤٦مردخـــاي بـــأربعين توصـــية مـــن جممـــوع 
  .مارس/رآذا ٦التي جرت املوافقة عليها يف " املزيد من إعادة االنتشار"خطة 

أشـــار اخلطـــاب الـــذي وجهـــه املستشـــار القـــانوين لـــرئيس احلكومـــة، نتنيـــاهو، إىل أن 
يف املقابـــل، أعـــرب . الصـــالة اليهوديـــة يف احلـــرم الشـــريف يف القـــدس ليســـت غيـــر شـــرعية

  .مسؤولو األوقاف وشخصيات إسالمية أُخرى عن قلقهم حيال هذا الرأي

  مارس/آذار ١٦
لســلطة الفلســطينية يف غــزة، طالــب رئــيس الســلطة يف مــؤتمر قمــة دويل دعــت إليــه ا

يف " النشـــاط االســـتيطاين اليهـــودي والبنـــاء اخملطـــط"الفلســـطينية، ياســـر عرفـــات، بوقـــف 
  .هار حوما

  مارس/آذار ١٨
  .وستدعى املستعمرة املتوقعة بسغات شموئيل. بدأ البناء يف هار حوما

إســرائيل نيتهــا أن تبنــي، أول مــرة، مســاكن للفلســطينيين علــى أرض تملكهــا أعلنــت 
دونمـــــاً يف القـــــدس  ٧٠وحـــــدة ســـــكنية علـــــى  ٤٠٠ويشـــــمل املشـــــروع . الدولـــــة يف القـــــدس

  .الشرقية

  مارس/آذار ١٩
انتقلـــت خمـــس عـــائالت إســـرائيلية إىل منـــازل يف قريـــة ســـلوان يف القـــدس الشـــرقية 

طالبـاً يف  ٣٠مستوطن، مـنهم  ١٠٠واحتل نحو . ياًعائلة إسرائيلية حال ١٧حيث تسكن 
  .مدرسة دينية، نصف املنازل يف منطقة مدينة داود

  مارس/آذار ٢٠
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ـــــك حســـــين بـــــأن جتمـــــد " هـــــآرتس"ورد يف  أن رئـــــيس احلكومـــــة، نتنيـــــاهو، وعـــــد املل
لكـن ديـوان نتنيـاهو نفـى . إسرائيل بناء املسـتعمرات يف القـدس الشـرقية بعـد هـار حومـا

  .ا الوعدقطع مثل هذ
بـــدأت الصـــدامات األوىل بـــين القـــوات اإلســـرائيلية واملتظـــاهرين الفلســـطينيين عقـــب 

  .بدء البناء يف هار حوما

  مارس/آذار ٢١
  .نقضت الواليات املتحدة قراراً ثانياً جمللس األمن ينتقد إسرائيل لبناء هار حوما

  مارس/آذار ٢٨
وحـــدة ســـكنية يف  ١٥٥٠وافـــق وزيـــر الـــدفاع، مردخـــاي، علـــى إيـــداع خمطـــط لبنـــاء 

  .مستعمرة غفعات زئيف، شمايل القدس

  مارس/آذار ٣٠
نظــراً إىل اســتمرار الصــدامات، أُغلقــت املنــاطق الصــناعية يف املســتعمرات يف وجــه 

وحُظـــــرت الطـــــرق التـــــي تعتبـــــر خطـــــرة يف الضـــــفة . الفلســـــطينيين خشـــــية وقـــــوع هجمـــــات
  .الغربية وقطاع غزة على اإلسرائيليين

مليــــون دوالر لتعزيــــز  ١٦ل يف الكنيســــت علــــى تخصــــيص مبلــــغ وافقــــت جلنــــة املــــا
االســـتيطان يف الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، بحســـب الوعـــد الـــذي ورد يف اتفـــاق إقامـــة 

  .االئتالف احلاكم

  أبريل/نيسان ١
دوالر لتخطــــــيط حــــــي اســــــتيطاين  ٩٠,٠٠٠خصــــــص جملــــــس مدينــــــة القــــــدس مبلــــــغ 

  .ن قرية أبو ديس الفلسطينيةوحدة يف القسم املضموم م ٢٨٠إسرائيلي جديد من 
ويريــــد . قطــــاع غــــزةيخطــــط إلقامــــة مســــتعمرة جديــــدة يف " ييشــــع"تــــردد أن جملــــس 

اجمللس أن يوسع النشاط االستيطاين يف املنطقة اجملاورة ملستعمرتي نتسـاريم وكفـار 
وصــرح أهــارون دومــب، أمــين . دروم، وهمــا منعزلتــان عــن املســتعمرات يف كتلــة قطيــف

، أن عــــائالت كثيــــرة طلبــــت أن تســــتوطن يف املنطقــــة، وأن إيجــــاد "يشــــعي" الســــر العــــام لـــــ
  .التمويل للبناء ليس صعباً

  أبريل/نيسان ٢
عشـــــــرات "ذكـــــــرت التلفـــــــزة اإلســـــــرائيلية أن وزيـــــــر الـــــــدفاع، مردخـــــــاي، وافـــــــق علـــــــى 

وقد مُنحت املوافقة على بنـاء اآلالف . اخملططات للبناء يف عدة مستعمرات يف املناطق
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  ."سكنية اجلديدة؛ وسيبنى بعضها يف املستقبل القريبمن الوحدات ال

  أبريل/نيسان ٣
اتخـــذت السياســـة اجلديـــدة املتعلقـــة باملنـــافع املقدمـــة إىل املســـتوطنين، واملصـــدق 

وســيتلقى الــذين سيشــترون . عليهــا مبــدئياً يف أواخــر الســنة املاضــية، صــيغتها النهائيــة
غـــزة قروضـــاً عقاريـــة إضـــافية  مســـتعمرات يف الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع ١١٠الشـــقق يف 

  .دوالر لكل منهم ٤٥٠٠دوالر و ٣٠٠٠ومنحاً مالية تتراوح بين 

  أبريل/نيسان ٦
وحدات يف مسـتعمرة غَنـيم يف جـوار  ٣١٠وافق وزير الدفاع، مردخاي، على إنشاء 

ـــعاري تكفـــا؛  ٤٨جنـــين؛ وتمـــت مـــؤخراً املصـــادقة علـــى بنـــاء  وحـــدة يف  ٥٣وحـــدة يف شَ
  .حدة يف إلكاناو ٩٤كرين شومرون؛ 

شـبه العسـكرية علـى طريـق " راحلـيم"يريـد حتويـل مسـتعمرة " ييشـع"تردّد أن جملس 
ويف الســــنة املاضــــية، انتقــــل إىل هنــــاك . نــــابلس، إىل مســــتعمرة مدنيــــة كاملــــة - القــــدس

وبنــاء علــى مــا جــاء يف . خمــس عــائالت مــع أبنــاء صــغار، ســراً، حتــت التغطيــة العســكرية
ت اخلمــــس يف راحلــــيم تشــــكل يف الواقــــع مســــتعمرة جديــــدة ال العــــائال"، فــــإن "معــــاريف"

وهنالــــــك مركــــــزان عســــــكريان إضــــــافيان حيــــــث يعــــــيش ." وجــــــود لهــــــا بموجــــــب القــــــانون
  .املستوطنون، يف عوفري يف جوار عوفرا وناحل بلوغوت يف كتلة عتسيون

قــدم مبعــوث االحتــاد األوروبــي، ميغيــل موراتينــوس، إىل وزيــر املاليــة، دافيــد ليفــي، 
أن جتمــد االســتيطان، بمــا يف ذلــك يف : راحــاً مــن االحتــاد األوروبــي يــدعو إســرائيل إىلاقت

هــــار حومــــا؛ أن تتعهــــد بـــــأالّ تتخــــذ قــــرارات أحاديــــة اجلانـــــب، تــــؤثر يف قضــــايا الوضـــــع 
لكـن دافيـد ليفـي رفـض هـذه . ٣٣٨و ٢٤٢النهائي؛ أن تؤكد جمدداً قـراري األمم املتحـدة 

وكشـــف موراتينـــوس لليفـــي أن املفـــاوض . فـــاقي أوســـلوالبنـــود وقـــال إنهـــا تعنـــي إلغـــاء ات
األميركـــي، دنـــيس روس، طلـــب منـــه أن يضـــمن أن االحتـــاد األوروبـــي لـــن يصـــدر قـــرارات 

  .تدعو إىل وقف إنشاء هار حوما

  أبريل/نيسان ٧
يف اجتماع مع وزير الدفاع، مردخاي، أعربت وزيرة اخلارجية األميركيـة، مـادلين 

نـــــاء املســـــتعمرات وطلبـــــت تفســـــيراً للتقـــــارير عـــــن التوســـــع مـــــن ب" قلقهـــــا"أولبرايـــــت، عـــــن 
  .وذكر مردخاي أن ال تخطيط يف الوقت احلاضر ملستعمرات جديدة. االستيطاين

  أبريل/نيسان ٩
، رئـيس اجمللـس الفلسـطيني، املسـتوطنين املسـلحين )أبـو العـالء(وصف أحمد قريـع 
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إننا نعتبر وجود املستوطنين يف الضفة الغربية وقطـاع غـزة : "وأضاف". اإلرهابيين" بـ
  ."ويجب أن يجردوا من السالح إىل وقت رحيلهم. غير شرعي

  أبريل/نيسان ١٥
تــردد أن العشــرات مــن املســتوطنين تلقــوا، مــؤخراً، أوامــر بــأن يســلموا األســلحة التــي 

حتهم، بالدرجـة وشـملت الئحـة الـذين صـودرت أسـل. كان اجليش اإلسرائيلي أعطاهـا لهـم
  .األوىل، أولئك الذين استخدموا سالحهم يف املاضي

  أبريل/نيسان ٢٥
بموافقـــة (تـــم التصـــديق يف جلســـة طارئـــة خاصـــة للجمعيـــة العامـــة لـــألمم املتحـــدة 

علــى قــرار ) الواليــات املتحــدة وإســرائيل وميكرونيزيــا: دولــة ومعارضــة ثــالث دول ١٣٤
وقـــــف كـــــل نشـــــاط اســـــتيطاين يف املنـــــاطق  يـــــدعو إىل وقـــــف البنـــــاء يف هـــــار حومـــــا، وإىل

  .احملتلة

  مايو/أيار ٥
أعلــن وزيــر العــدل يف الســلطة الفلســطينية، فــريح أبــو مــدين، أن الفلســطينيين الــذين 

  .يبيعون أرضاً لإلسرائيليين أو يسهلون ذلك سيواجهون عقوبة املوت

  مايو/أيار ٩
ع منــازل وأراضٍ وُجــد فريــد بشــيتي، وهــو فلســطيني مــن القــدس الشــرقية مــتهم ببيــ

  .وقد فتحت الشرطة اإلسرائيلية حتقيقاً يف األمر. عربية لليهود، قتيالً يف رام الله

  مايو/أيار ٢٢
أعلنــت وزارة اإلعــالم الفلســطينية أن احلكومــة اإلســرائيلية اســتولت، منــذ بــدء عمليــة 

علــى فلســطينياً  ٢٤٣ألــف دونــم مــن األراضــي الفلســطينية، وأنــه قُتــل  ٣٢٥أوســلو، علــى 
بطاقـــــــة هويـــــــة مـــــــن املقدســـــــيين  ١٠٤٧أيـــــــدي القـــــــوات اإلســـــــرائيلية، وتمـــــــت مصـــــــادرة 

  .الفلسطينيين

  مايو/أيار ٢٩
ألف دونم مـن األراضـي الفلسـطينية يف  ٣٠أفاد حزب ميرتس أن إسرائيل صادرت 

  .ألف دونم يف منطقة القدس ٢٠، منها ١٩٩٧يناير /الضفة الغربية منذ كانون الثاين

                                                            
  املصــدر فيمــا يلــي هــو، وبتصــرف: Report on Israeli Settlement in the Occupied 

Territories, Vol. 7, No. 5, September-October 1997, pp. 8-9. 
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  مايو/أيار ٣٠
األســـبوعية أن احلكومــــة اإلســـرائيلية وافقـــت علـــى إقامــــة " يروشـــاليم"ردت جملـــة أو

، يف منطقــة اخلليــل، سيســـتوطنها أعضــاء مــن حركـــة "سَنســـانه"مســتعمرة جديــدة، باســم 
  .اليمينية" بيتار"

  يونيو/حزيران ١٥
، الــذي يــربط بــين مســتعمرات كتلــة قطيــف يف قطــاع ٢٥٠٠أُجنــز شــق الطريــق رقــم 

  .ألف دوالر ٨٠٠فته غزة، وبلغت تكل

  يونيو/حزيران ٢٠
كلــم مــن مســتعمرة  ٣، علــى بعــد "غــدعونيم"أُقيمــت منطقــة اســتيطانية جديــدة باســم 

  .وتقطن املوقع ثالث عائالت من املستوطنين. إيتمار، إىل اجلنوب من نابلس

  يوليو/تموز ١
نون صادقت جلنة املال يف الكنيست على قرار اتخذتـه احلكومـة اإلسـرائيلية يف كـا

منطقــة ذات "يقضــي بمــنح مســتعمرات يف الضــفة الغربيــة مكانــة  ١٩٩٦ديســمبر /األول
  ".أولوية أ

  يوليو/تموز ١٤
ينـاير حتـى /أن وزارة اإلسكان بـدأت، منـذ األول مـن كـانون الثـاين" هآرتس"ذكرت 

  .ألف وحدة سكنية ١٤ يوليو، أعمال البناء املتعلقة بـ/الثالث من تموز

  يوليو/تموز ١٨
أن موقـــــع حِمـــــدات شـــــبه العســـــكري، الواقـــــع يف اجلـــــزء " يـــــديعوت أحرونـــــوت"ت أورد

  .الشمايل من غور األردن، جرى حتويله إىل مستعمرة مدنية جديدة

  يوليو/تموز ٢١
وحــدة ســكنية معروضــة للبيــع يف مســتعمرات  ٢٧٢٥أعلنــت وزارة اإلســكان وجــود 

شــــــراء ملســــــاكن يف عقــــــد  ٢٩١وقــــــد تــــــم، منــــــذ بدايــــــة الســــــنة، توقيــــــع . الضــــــفة الغربيــــــة
  .املستعمرات

  يوليو/تموز ٢٣
مليـــون دوالر، مِنَحـــاً  ١٢صـــادقت جلنـــة املـــال يف الكنيســـت علـــى تخصـــيص مبلـــغ 
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ـــــ وحــــدة ســــكنية ســــيجري بناؤهــــا يف املســــتعمرات الريفيــــة يف الضــــفة  ٤٠٠ وإعانــــات، لِ
  .الغربية

  يوليو/تموز ٢٨
أعلنت وزارة الداخلية تعليق ترخيص ببناء منازل يهودية يف حي راس العمود يف 

  .القدس الشرقية

  أغسطس/آب ١
التـــي  E-1صـــادق وزيـــر الـــدفاع يتســـحاق مردخـــاي، مـــن حيـــث املبـــدأ، علـــى خطـــة 

ألــف مســتوطن  ٢٨تقضــي بتوســيع مســتعمرة معــايل أدومــيم، وبزيــادة عــدد ســكانها مــن 
  .ألف مستوطن ٤٠إىل 

  أغسطس/آب ٨
وحدات سـكنية يف منطقـة االسـتيطان  ١٠صادق وزير الدفاع، مردخاي، على بناء 

  .اليهودي يف اخلليل

  أغسطس/آب ٢١
أن الســلطات القانونيــة يف احلكومــة اإلســرائيلية تــدرس " يــديعوت أحرونــوت"ذكــرت 

أرضــــاً (عشــــرات اآلالف مــــن الــــدونمات يف الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة "إمكــــان إعــــالن 
ويصبح يف اإلمكان البناء على هذه األراضـي، وبـذلك تتوسـع املسـتعمرات التـي . )للدولة

كمـــا ســـيمكّن تنفيـــذ هـــذه ." شـــملت أراضـــي كانـــت حتـــت الدراســـة يف خمططاتهـــا الرئيســـية
أول مــن اقترحهــا، مــن إيجــاد الــروابط " ييشــع"السياســة، التــي كــان جملــس املســتوطنين 

  .تشار اجليش اإلسرائيلي يف املستقبلاإلقليمية بين املستعمرات، قبل إعادة ان

  أغسطس/آب ٢٩
أن العشــرات مــن البيــوت املتنقلــة نُصــبت يف عــدد مــن مســتعمرات " معــاريف"ذكــرت 

ويقـــول املســـتوطنون إن عمليـــات االنتقـــال كانـــت . الضـــفة الغربيـــة يف األســـابيع األخيـــرة
  .جتري منذ أشهر، وإن وزير الدفاع صادق على نصب جميع هذه البيوت

  سبتمبر/يلولأ ٣
أعلن خضر شقيرات، مدير اجلمعية الفلسطينية حلماية حقوق اإلنسـان والبيئـة، يف 
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ر "مؤتمر صحايف أنه منذ أن تسلم نتنياهو السلطة   ٢١منـزالً فلسـطينياً، بينهـا  ٢٤٥دُمِـّ
وكـان ." منزالً يف القدس الشرقية، والباقي يف مناطق ال تـزال حمتلـة يف الضـفة الغربيـة

قائمــاً يف جــوار مســتعمرات يهوديــة، أو يف منــاطق عســكرية، "ازل املســتهدفة معظــم املنــ
  ."أو يف جوار طرق فرعية

  سبتمبر/أيلول ٤
" ج"أعلــن اجلــيش اإلســرائيلي أن الســلطة الفلســطينية تقــوم بتملــك مواقــع يف منطقــة 

إصــدار ســندات ملكيــة ألراضٍ قائمــة يف املنطقــة : يف الضــفة الغربيــة بالوســائل التاليــة
؛ املوافقــــة علــــى توســــيع التخطــــيط والبنــــاء ملنــــاطق القــــرى؛ األمــــر بتوســــيع التخطــــيط "ج"

وبموجــــب اتفــــاق ". ألغــــراض عامــــة" "ج"حلــــدود القــــرى؛ مصــــادرة األراضــــي يف املنطقــــة 
، أي مـــا يشـــمل "ج"االنتقـــايل، أصـــبح إلســـرائيل وحـــدها الســـلطة يف املنطقـــة  ٢ -أوســـلو 

  .من الضفة الغربية% ٧٢

  سبتمبر/أيلول ٥
أن مــن املتوقــع إجنــاز أشــغال البنــى التحتيــة يف مســتعمرة هــار " يروشــاليم"ذكــرت 

  .نوفمبر، أي قبل أربعة أشهر من املوعد املقرر/حوما يف تشرين الثاين
يف حكومـــة بنيـــامين نتنيـــاهو رســـمياً علـــى أالّ يجـــري " اجمللـــس األمنـــي"وقـــد وافـــق 

لضــــفة الغربيــــة يف أثنــــاء الفتــــرة يف ا" مزيــــداً مــــن إعــــادة االنتشــــار"اجلــــيش اإلســــرائيلي 
  .االنتقالية إىل أن تغير السلطة الفلسطينية سياستها بشأن التعاون األمني مع إسرائيل

  سبتمبر/أيلول ٨
 ٣٠٠ وافقـت وزارة اإلسـكان علــى أن تـدفع تكلفــة أشـغال البنـى التحتيــة يف موقـع لـــ

ثـــــل التمويـــــل ويم. وحــــدة ســـــكنية جديـــــدة يف مســـــتعمرة كتســـــرين يف مرتفعـــــات اجلـــــوالن
ومــن املتوقــع أن يبــاع املنــزل، القــائم علــى ربــع . دوالر للوحــدة ١٨.٠٠٠مســاعدة بقيمــة 

  .دوالر ٧٥.٠٠٠ ، بـ٢م٨٠دونم والبالغة مساحته 
اجتمــع رئــيس احلكومــة، نتنيــاهو، إىل قــادة املســتعمرات الــذين طلبــوا إليــه تخفيــف 

  .القيود على التوسع االستيطاين

  سبتمبر/أيلول ١٠
وحــدة  ١٥٦٠أعلنـت وزارة اإلســكان والبنــاء اإلســرائيلية يف تقريــر لهـا أنــه تــم شــراء 

، أي ١٩٩٧ســكنية يف مســتعمرات الضــفة الغربيــة خــالل األشــهر الســبعة األوىل مــن ســنة 
إالّ إن معظم الوحدات املبيعة كان أُنشئ . ١٩٩٦عن الفترة نفسها من سنة % ٥٦بزيادة 

اليــد عــدداً مــن هــذه الوحــدات عنــدما رفضــت حكومــة كمــا ســكن واضــعو . ١٩٩٦قبــل ســنة 
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لكـــن بنيـــامين نتنيـــاهو ســـرعان مـــا قـــرر، بعـــد انتخابـــه، أن . يتســـحاق رابـــين أن تبيعهـــا
  .وحدة سكنية ٣٠٠٠يبيعها، ويبلغ عددها نحو 

مــن  ١٩٨٨قــرض عقــاري نــال املوافقــة منــذ ســنة  ١٧.٦٠٠وذكــر تقريــر الــوزارة أن 
مـن جميـع القـروض % ٤ويشـمل هـذا الـرقم . الغربيـةأجل اإلسكان يف مسـتعمرات الضـفة 

  .العقارية املمنوحة لإلسرائيليين خالل هذه الفترة

  سبتمبر/أيلول ١٢
املصـــادر األمنيـــة يف الســـلطة الفلســـطينية تقـــدر أن أعضـــاء "أن " كـــول هعيـــر"ذكـــرت 

اجملموعة االستيطانية عطيرت كوهانيم سيدخلون أمالكاً تخص إيرفينغ موسكوفيتش 
  ."س العمود قرب القدس يف نهاية هذا األسبوع أو بداية األسبوع املقبليف را

أن وزارة التجــارة والصــناعة وضــعت ميزانيــة إلقامــة منطقــة " يروشــاليم"ذكــرت  -
املنطقـــة الصـــناعية علـــى وســـتقام . صـــناعية جديـــدة، تشـــمل كـــذلك مركـــزاً جتاريـــاً كبيـــراً

  .دونم بين القدس ومستعمرة معاليه أدوميم ١٠٠٠مساحة 
زيـــارة مـــادلين أولبرايـــت ال تمنـــع وزيـــر اإلســـكان، مئيـــر "أن " كـــول هعيـــر"ذكـــرت  -

يف مســــتعمرة ) لليهــــود األورثــــوذكس" (بـــوروش، مــــن تقــــديم تخطــــيط ملســـتعمرة حريديــــة
عائلـة  ٦٠؛ من %"٥٠٠٠لقائمة بنسبة وستنمو املستعمرة ا. ناحلئيل يف الضفة الغربية

  .عائلة ٣٠٠٠إىل 
أن اجليش اإلسرائيلي يحرس مستعمرة جديدة يف طلمون ج يف " هآرتس"ذكرت  -

ويف أواخــــــــر . ، حيــــــــث تقطــــــــن عائلتــــــــان فقــــــــط)يف الضــــــــفة الغربيــــــــة(منطقــــــــة بنيــــــــامين 
منـــزالً متـــنقالً يف موقـــع علـــى  ١٣وضـــع " ييشـــع"أغســـطس نظـــم جملـــس املســـتوطنين /آب

وكــان وزيــر الــدفاع، مردخــاي، وافــق . كلــم شــرقي مســتعمرة طلمــون احلاليــة ١.٥فة مســا
ويزعم قادة املستوطنين أن املوقـع اجلديـد يقصـد بـه أن . على هذا العمل يف أوائل السنة

  .يكون جزءاً من مستعمرة مدينية تدعى كريات طلمونيم

  سبتمبر/أيلول ١٣
الت يهوديـة، تنتمـي إىل جمموعـة حتت حراسة مكثفة من الشرطة انتقلت ثـالث عـائ

  .عطيرت كوهانيم االستيطانية، إىل أحد املباين يف راس العمود

  سبتمبر/أيلول ١٤
، فــإن ســكان قريــة الزاويــة )ســبتمبر/، أيلــول٢٦العــدد " (بالســتاين ريبــورت" وفقــاً لـــ

وقريـة . يف نابلس احتجوا على اقتراح شـق طريـق اسـتيطانية جديـدة يف أرض مصـادرة
  ".ج"، لكن جميع األراضي احمليطة بها مصنفة منطقة "ب"ة مصنفة منطقة الزاوي
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جرفــت الســلطات اإلســرائيلية، هــذا األســبوع، أشــجار الزيتــون التــي تخــص مزارعــي 
وعلـى . دير قدّيس خالل عملية البناء اجلارية ملستعمرة كريات سيفر يف كتلة موديعين

 ٤٠٠مـــاً مـــن األرض، واقتُلـــع نحـــو دون ٥٠مســـافة إىل الشـــمال، يف جـــوار نـــابلس، جُـــرف 
  .شجرة يف أرض قرية دير أبو ضعيف، من أجل توسيع املستعمرات أيضاً

  سبتمبر/أيلول ١٥
أن وزيــر الداخليــة، إيلــي سويســه، أجــاز خمططــاً إلقامــة سلســلة مــن " هــآرتس"ذكــرت 

مســـتعمرة جديـــدة بـــين القـــدس وجنـــوبي منطقـــة جبـــل اخلليـــل، داخـــل اخلـــط األخضـــر،  ١٧
وكـــان وزيـــر البنـــى التحتيـــة القوميـــة، أريئيـــل . إىل وحـــدات التخطـــيط يف وزارتـــهوحوّلـــه 

ويقصــــد بهــــذه املســــتعمرات اجلديــــدة أن تكــــون املرحلــــة . شــــارون، البــــادئ بهــــذا اخملطــــط
األخيـــرة مـــن خطـــة الكواكـــب التـــي وضـــعها شـــارون يف الثمانينـــات، عنـــدما كـــان وزيـــراً 

علــــى طــــول خــــط احلــــدود بــــين  لإلســــكان، وتهــــدف إىل ضــــمان اســــتيطان يهــــودي متصــــل
  .الضفة الغربية وإسرائيل

وقـــــــــال النـــــــــاطق بلســـــــــان شـــــــــارون إن اخملطـــــــــط يحمـــــــــي األرض مـــــــــن أن يســـــــــتويل 
ويجـــــب أن تســـــتويل إســـــرائيل علـــــى األرض وأن تســـــتحدث . الفلســـــطينيون والبـــــدو عليهـــــا

  .وقائع عليها قبل مفاوضات الوضع النهائي
يف مقابــــل كــــل قريــــة "يهوديــــة ثــــم شــــرح النــــاطق أنــــه سيصــــار إىل إنشــــاء مســــتعمرة 

فلســطينية تقــع بــالقرب مــن اخلــط األخضــر ويحــاول ســكانها أن يــدفعوا بــاخلط األخضــر 
  ."غرباً

  سبتمبر/أيلول ١٧
، وأنه سيدعو اآلن إىل "غيّر االجتاه"أنه " ييشع"يف اجتماع يف اخلليل، أعلن جملس 
  .التوسع االستيطاين اإلسرائيلي يف اخلليل

  سبتمبر/أيلول ١٨
دأ النــزاع اإلســرائيلي الــداخلي بشــأن االســتيطان يف راس العمــود عقــب اتفــاق بــين هــ

ويف رســـــــالة إىل رئـــــــيس احلكومـــــــة، . احلكومـــــــة ومالـــــــك األرض، إيرفينـــــــغ موســـــــكوفيتش
، يف )اليهوديــة(أن العــائالت "نتنيــاهو، أشــار وزيــر األمــن الــداخلي، أفيغــدور كهــالين، إىل 

وســـيبقى عشـــرة أشـــخاص يف البيـــوت حلمايـــة . هـــذا الوقـــت، ســـتنتقل علـــى أســـاس اتفـــاق
واملفهـوم أنــه لـيس يف هـذا االتفـاق مــا يضـعف احلقـوق القانونيــة ... املسـاكن وصـيانتها

ووعــدت احلكومــة، يف ." للحكومــة مــن أجــل العمــل علــى متابعــة احلاجــات العامــة واألمــن
  .الثة أشهراتفاق شفهي، بأن تعيد النظر يف إعادة إدخال العائالت إىل املمتلكات بعد ث
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  سبتمبر/أيلول ١٩
أن اجلنود الذين يقيمون بمستعمرة غفـاعوت شـبه العسـكرية يف " كول هعير"ذكرت 

مــايو، طلبــة يدرســون يف معهــد دينــي يف مســتعمرة /كتلــة عتســيون حــل حملهــم، يف أيــار
ويقـــــول قـــــادة املســـــتعمرة إن رئـــــيس احلكومـــــة . إفـــــرات بـــــدالً مـــــن أداء اخلدمـــــة العســـــكرية

ن بيــرس، كــان وعــد بضــم موقــع شــبه عســكري إىل مســتعمرة ألــون شــفوت الســابق، شــمعو
  .كجزء من خمطط لبناء املئات من املساكن اجلديدة

  سبتمبر/أيلول ٢٠
أن نشاطات االستيطان والتوسع االسـتيطاين متواصـلة يف " القدس"ذكرت صحيفة 
بلس؛ سـلعيت الله؛ براخـا وإيتمـار يف جـوار نـا عطيرت يف جوار رام: املستعمرات التالية

  .يف جوار طولكرم؛ كرين شومرون وكدوميم يف جوار قلقيلية
غـــــادرت العـــــائالت اليهوديـــــة الـــــثالث التـــــي انتقلـــــت إىل راس العمـــــود، وحـــــل حملهـــــا 

  .إسرائيليون آخرون

  سبتمبر/أيلول ٢٤
اشترك رئيس احلكومة، نتنياهو، يف حفل أُقيم يف إفرات بمناسبة الذكرى الثالثين 

يف منطقـة كتلـة عتسـيون يف الضـفة الغربيـة، وأعلـن  ١٩٦٧ان بعد سـنة إلعادة االستيط
. مسـتوطن ٥٠٠٠وحدة جديدة ممولة مـن الدولـة يف املسـتعمرة التـي يسـكنها  ٣٠٠بناء 

كلـم  ١٥منزل يف املستعمرة الواقعة علـى مسـافة  ٤٠٠ويف الوقت احلاضر، يجري بناء 
ن حيـث املبـدأ يف أثنـاء حكومـة وحـدة جميعهـا مقـررة مـ ٧٠٠ وكانـت الــ. جنوبي القـدس

  .يتسحاق رابين، لكن من دون معونة مالية من الدولة
جزء أصيل مـن دولـة إسـرائيل، وهـي جـزء ال " غوش عتسيون"أعلن نتنياهو أن كتلة 

  .كما أنها جزء أساسي وحيوي؛ سنبنيها وندعمها. يتجزأ من القدس الكبرى
أرض إسرائيل تُبنى أمام ... وحولهاسنبني املزيد من الوحدات السكنية، يف إفرات "

  ."أعيننا؛ هذا شيء جيد
ســبتمبر، أن مســؤوالً أميركيــاً رفيــع املســتوى شــرح /أيلــول ٢٦، يف "هــآرتس"ذكــرت 

أن إدارة كلينتون تنظر إىل الوحدات اجلديدة على أنها تسبب مشكلة كبيرة، وأوحى بـأن 
  .على رئيس احلكومة معاجلة هذه املشكلة

أن أولبرايـــــت قالـــــت بعـــــد اتصـــــاالت بـــــين  ٧تمبر، ذكـــــرت القنـــــاة ســـــب/أيلـــــول ٢٩يف 
  .إسرائيل وواشنطن إن البناء يف إفرات سيكون ممكناً يف وقت آخر

  سبتمبر/أيلول ٢٨
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وزيــر الــدفاع كشــف أحــد قــادة املســتوطنين عــن خمططــات مصــدقة مبــدئياً مــن قبــل 
لبنـــاء مســـتعمرة مدينيـــة كبيـــرة تمتـــد شـــماالً مـــن مســـتعمرة غِفـــاعوت شـــبه العســـكرية إىل 

  .مستعمرة بيتار، وشرقاً إىل كتلة عتسيون وإفرات
  .يف إسرائيل حملة ملقاطعة منتوجات املستعمرات" كتلة السالم"شنّت جمموعة  -
ة احلـــرب يف الضـــفة أن اجلـــيش اإلســـرائيلي ينـــوي يف حالـــ" صـــوت إســـرائيل"ذكـــر  -

وهنالــــك يف مســــتعمرات . الغربيــــة أن يُجلــــي جميــــع النســــاء واألطفــــال مــــن املســــتعمرات
  .امرأة وطفل تقريباً ١٠٠.٠٠٠الضفة الغربية 

  سبتمبر/أيلول ٣٠
أعلــن رئــيس احلكومــة، نتنيــاهو، أن إســرائيل لــن تغيــر الوضــع الــذي كــان قائمــاً يف 

  .يام الستّةمنذ حرب األ) احلرم الشريف(جبل الهيكل 

  أكتوبر/تشرين األول ٦
اتفقــــــت إســــــرائيل والســــــلطة الفلســــــطينية علــــــى اســــــتئناف عمــــــل اللجــــــان املشــــــتركة 

  .ومواصلة املناقشات بشأن استئناف حمادثات الوضع النهائي
ورد يف تقريـــر للمكتـــب املركـــزي لإلحصـــاء أن الســـكان اليهـــود يف الضـــفة الغربيـــة 

مـــــن % ٢.٦نســـــمة، أو  ١٥٠.٠٠٠، وبلغـــــوا ١٩٩٦ســـــنة % ٨.٥وقطـــــاع غـــــزة زادوا بنســـــبة 
مـن هـذا النمـو إىل التوسـع االسـتيطاين، بينمـا تبلـغ % ٦٢ويُعزى . جمموع سكان إسرائيل

  %.٣٨الزيادة الطبيعية 

  أكتوبر/تشرين األول ١٠
اإلذاعية أن الكونغرس وافق على عشرة ماليـين دوالر للعمـل  ٧أعلنت حمطة القناة 

  .السفارة األميركية املزمع إنشاؤه يف القدسالبنائي والهندسي يف مبنى 
[....]  

  أكتوبر/تشرين األول ١٢
مبنـــــى فلســـــطيني، مبنـــــي بصـــــورة غيـــــر  ١٩.٠٠٠أن هنالـــــك " ييشـــــع"زعـــــم جملـــــس 

  .قانونية يف القدس وحولها، يكاد ينجز

  أكتوبر/تشرين األول ١٣
جئين هُدِم منزالن فلسطينيان بنيا من دون ترخيص بالقرب من خميم العروب لال

اخلليــل؛ وهــو الهــدم األول منــذ زيــارة وزيــرة اخلارجيــة، أولبرايــت، /علــى طريــق بيــت حلــم
  .سبتمبر/يف أوائل أيلول
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١٣ 
 

  أكتوبر/تشرين األول ١٥
اجتمــع زعـــيم حمـــاس، الشــيخ ياســـين، إىل حاخـــام مــن مســـتعمرة تِكـــواع يف الضـــفة 

  .الغربية

  أكتوبر/تشرين األول ٢٠
اء هيئــــة لرصــــد اســــتعداد احلكومــــة لتــــأخير إنشــــ" ييشــــع"أعلــــن جملــــس املســــتوطنين 

  .مشاريع التوسع االستيطاين

  أكتوبر/تشرين األول ٢٢
نقلــت األخبــار وقــوع اصــطدامات بــين الشــرطة الفلســطينية وطــالب املدرســة الدينيــة 

وقــد حـــاول رجــال الشــرطة منـــع نقــل الفرشـــات إىل . اليهوديــة يف قبــر يوســـف يف نــابلس
ليين بــأن يمضــوا الليــل منــذ االصــطدامات العنيفــة يف املدرســة، حيــث مل يســمح لإلســرائي

  .١٩٩٦سبتمبر /أيلول

  أكتوبر/تشرين األول ٢٦
قــــرّر إنشــــاء مســــتعمرة " ييشــــع"أعلنــــت اإلذاعــــة اإلســــرائيلية أن جملــــس املســــتوطنين 

بــالقرب مــن كتلــة عتســيون إذا اتفقــت احلكومــة مــع الفلســطينيين علــى أي تقييــد بالنســبة 
  .إىل التوسع االستيطاين

  أكتوبر/تشرين األول ٢٩
فُــتح شــارع الشــهداء جزئيــاً أمــام الســير، بعــد إجــراء تعــديالت فيــه، موّلتهــا الواليــات 

مليــــــون دوالر، أول مــــــرة منــــــذ أن أقفلتــــــه إســــــرائيل عقــــــب الهجــــــوم  ٢.١املتحــــــدة بقيمــــــة 
 .١٩٩٤فبراير /ضريح اآلباء يف شباط/اإلرهابي اإلسرائيلي على احلرم اإلبراهيمي



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


