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عمل فريق اخلط األزرق في "غوش عتسيون"

في السنوات 1948-1943، أقيمت أربع بلدات يهودية عند املنطقة الواقعة على بعد 10 كيلومتر من جنوب غرب البلدة القدمية لبيت 
حلم. عاش فيها، قبيل حرب 1948، بضع مئات من السكان )مبا فيهم األطفال(.1 سبقت إقامة هذه البلدات األربع، ثالث محاوالت 
إلنشاء بلدات يهودية في املنطقة، لكن لم ُيكتب لها النجاح. ثّمة وصف منّمق جداً ملجريات األمور، في املوقع اإللكتروني للمجلس 

اإلقليمي غوش عتسيون :

مّرات ثالث، صعدت مؤخراً مجموعة من اليهود إلى جبل اخلليل، وكان في انتظارهم هناك جبل وعري، قاحل ومعاٍد، عاصف 
تكسوه الثلوج. أُقتلعوا ثالث مّرات من األرض وعادوا في الرابعة. مثلهم، هو شعب إسرائيل مبوطنه؛ قِدم ألرض إسرائيل ثالث 

مّرات ليواجه كّما كبيراً من املصاعب، ُيقتلع منها، لكنه يعود إليها في املّرة الرابعة ليلتصق بها.2  

أقيمت البلدات اليهودية التي كانت هناك حتى 1948، على أراٍض إشتراها يهود من فالحني فلسطينيني بدءاً من النصف الثاني لسنوات 
العشرين، باألساس من القرى بيت أمر ونحالني وجبع وصوريف. إستناداً إلى املسح الذي تلقيناه من اإلدارة املدنية، يظهر أن حجم 

األراضي التي إشتراها اليهود قبل 1948 في املنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب بيت حلم هو ما يقارب 10،500 دومن.3  

بعد سنوات ومع إحتالل اجليش األردني للضفة الغربية، أُحتلت تلك البلدات األربع وُدمرت. في أيلول سنة 1967، وبعد أشهر قليلة 
من إحتالل إسرائيل للضفة، أُنشأت "كفار عتسيون" وهي املستوطنة األولى املقامة في الضفة الغربية.

حوالي 10،500 دومن، إشتراها يهود في املنطقة الواقعة جنوب غرب بيت حلم، قبل العام 1948 

1 كفار عتسيون – 1943، مسوؤوت يتسحاك – 1945، عني تسورمي – 1946، رڤادمي – 1947. 

 http://www.baitisraeli.co.il/?CategoryID=866&ArticleID=963 2 أنظروا املوقع اإللكتروني للمجلس اإلقليمي غوش عتسيون

3 يشمل هذا املعطى أيضاً أراضي مخيم الدهيشة للالجئني، الذي أقيم بغالبيته على حوالي 300 دومن إشتراها اليهود قبل 1948 وُسّجلت كأراضي غائبني زمن األردن. تقع هذه املساحة اليوم 

ضمن املنطقة A، التي تشمل كاّل من بيت حلم والبلدات والقرى اجملاورة لها.
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أّما املجلس اإلقليمي غوش عتسيون املقام مبوجب أمر عسكري سنة 1980، فيبذل ناطقوه اإلعالميون جهوداً جّمة لغرس الفكرة في 
عقول اجلمهور اإلسرائيلي والعالم بأن احلديث هو عن حركة إستيطانية "إستمرارية" تستمد "شرعيتها اإلجماعية الفريدة" من 
كون مستوطناته قد أقيمت على أراٍض إشتراها اليهود.4 إالّ أن األساطير شيء واحلقائق شيء آخر، إذ يكفينا القول في هذا السياق إن 
املساحة الرسمية ملجلس غوش عتسيون اإلقليمي، تبلغ اليوم سبعة أضعاف املساحة التي اشتراها اليهود في هذه املنطقة قبل العام 
1948. يشمل هذا املجلس اإلقليمي اليوم نحو 20 مستوطنة وعدداً من البؤر اإلستيطانية، غالبيتها الساحقة أقيمت على أراٍض لم 
يقم اليهود بشرائها في يوم من األيام. علماً أن ما يسّهل إقامة تلك املستوطنات هو منظومة اإلستيالء على األراضي التي تستخدمها 
إسرائيل بكافة أجزاء الضفة الغربية األخرى – منظومة تعتمد ظاهرياً اإلستيالء "ألغراض أمنية" واملصادرة للصالح العام، إضافة 
لكن بظّل  للقانون،  تتّم حقيقة خالفاً  التي ال ُتصى، والتي  القرصنة واإلستيالء  ناهيك عن عمليات  الدولة"،  إلشهارات "أراضي 

تغاضي الدولة املستمر، بل حتى بدعم منها. 

ويكفي أيضاً قولنا في هذا السياق إنه وحتى اليوم، جرى اإلعالن عن حوالي 22،250 دومن أراضي دولة، غرب وجنوب غرب بيت 
حلم )املنطقة املتبع تسميتها غوش عتسيون(، وذلك كما سبق وذكرنا، مقابل 10،500 دومن في هذه املنطقة، قام بشرائها اليهود قبل 
1948. لقد إستمرت عملية إشهار أراضي الدولة في هذه املنطقة، والتي بدأت بأوائل الثمانينيات حتى العام 2014، الذي أُعلن فيه 

لوحده )مبناسبتني مختلفتني( عن 5،000 دومن كأراضي دولة. 5

تبلغ اليوم مساحة املجلس اإلقليمي غوش عتسيون سبعة أضعاف مساحة األراضي التي إشتراها اليهود قبل 1948 

منطقة  اليوم  ُيعّرف  مما  الغربي  اجلزء  في  فقط  الواقعة  املستوطنات  بأراضي  املتعلق  التاريخ  مراجعة  على  امللحق  هذا  في  سنرّكز 
املجلس اإلقليمي غوش عتسيون، والتي تضم فعلياً جميع املستوطنات الواقعة غربي شارع 60، إضافة ملستوطنتي إفرات ومغدال 

عوز املجاورتني، إلى الشرق منه.6 

Davidi Perel، 'The Truth about Gush Etzion'، Jerusalem Post، 3.1.2015. http://www.jpost.com/:عتسيون غوش  اإلقليمي  املجلس  رئيس  مقالة  مثالً  أنظروا   4
 Opinion/The-truth-about-Gush-Etzion-392613

http://www.haaretz.co.il/news/ ،13.4.2014 ،5 أنظروا حاييم ليڤينسون، "يقومون بتوسيع غوش عتسيون: لقد صادق يعلون على إشهار أراضي الدولة األكبر منذ سنوات"، هآريتس
 politics/.premium-1.2296024

http://www.haaretz.co.il/ ،31.8.2014 ،وكذلك حاييم ليڤينسون، "مّت اإلعالن عن حوالي 4،000 دومن من اجلهة األخرى للخط األخضر كأراضي دولة، رّداً على قتل الفتية"، هآريتس
 news/politics/.premium-1.2420890

6 إفرات وبيتار عيليت مستوطنتان أكبر حجماً، لذا هما سلطتان بلديتان مستقلتان وليستا جزءاً من املجلس اإلقليمي غوش عتسيون. لكنهما تظهران هنا لوجودهما بنفس املنطقة املتناولة ضمن هذا 
امللحق.
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95 جرت عملية مسح املساحة الفعلية للمستوطنات على قاعدة توزيع البناء، خط اجلدار والشوارع احمليطة بكّل مستوطنة. 

96 مبستوطنات ألون شڤوت، كفار عتسيون، روش تسورمي وإفرات التي أقيمت على أساس أوامر إستيالء محاذية ألراضي اليهود قبل 48 أو ألراٍض أُعلنت الحقاً أراضي دولة، جتاهلنا أوامر اإلستيالء 

في هذا اجلدول. 
97 وفق قاعدة بيانات شبيغل، هناك إدعاء لشراء أراضي چڤعات هحايش من ِقبل الشركة الفرعية لصندوق أراضي إسرائيل. احلديث عن إدعاء شراء جديد نسبياً، ال يتعلق باألراضي التي أُشتريت 

قبل العام 1948.
98 جتري اإلدارة املدنية دراسة ألراضي املنطقة القريبة من البؤرة اإلستيطانية، لكن حتى اآلن لم يُعلن املكان كأراضي دولة.

فيما يلي جدول ملخص وخرائط تعرض تاريخ األرض التي تقوم عليها كّل واحدة من هذه املستوطنات، مع لفت اإلنتباه إلى أن جميع 
إعتبارها معلومات  ما يستوجب  املعلومات،  بإطار طلبات حرية  املدنية  اإلدارة  الواردة في هذه اخلرائط، قد وصلتنا من  املعلومات 

رسمية. 

املساحة  ُخمس  من  أقل  أن  يتضح  اإلستيطاني،  اليمني  لدى  اإلعالميني  الناطقني  ِقبل  من  األمور  عرض  طريقة  بخالف   : اخلالصة 
الفعلية للمستوطنات القائمة في املنطقة املسماة اليوم "غوش عتسيون"، هو أراٍض إشتراها اليهود قبل العام 1948. أساساً وخالل 
السنوات، أقيمت مستوطنات هذه املنطقة بواسطة مزيج من عناصر السلب املمنهج لألراضي والقرصنة املعروفة من أماكن أخرى في 
الضفة، نذكر منها : اإلستيالء ألغراض عسكرية، إشهارات أراضي الدولة والسيطرة على األراضي اخلاصة التي ميلكها فلسطينيون 

ُمنعوا من الوصول إليها. 

املنطقة الصناعية      428                       0                           0         384               89.7%             0
غوش عتسيون 

  0             62.1%                495         14.8% ألون شڤوت         797                 118 
)مع البؤرة اإلستيطانية

 چڤعات هحايش( 
 

إلعزار )مع البؤرة        466                     0         0         61              13%                                                            86.9%
 اإلستيطانية 

ديرخ هأڤوت( 

 0           70.3%            1971      0   0 إفرات     2،802                 

املساحة املستوطنة
الفعلية 7 

)بالدومنات(

أراضي يهود 
قبل 1948  

)بالدومنات(

نسبة أراضي 
اليهود من 

مجمل املساحة 
الفعلية

إشهار 
أراضي دولة 
)بالدومنات(

نسبة أراضي 
الدولة املعلن 

عنها من مجمل 
املساحة الفعلية

إستيالء 
ألغراض 
عسكرية

)بالدومنات( 

نسبة أراضي 
اإلستيالء 
ألغراض 

عسكرية من 
مجمل املساحة 

الفعلية

405 )مستند ألمر 
إستيالء من العام 

 )1975

بات عاين )مع البؤرة 
اإلستيطانية مسوؤوت 
يتسحاك القدمية وبات 

عاين ب(

بيتار عيليت    4،034                       0  0    3،922                   97%             0 

 0        10.8%           182    67.7%           1132          1672  

  چڤعوت        134                    20             14.9%         114                   85%             0 

166 )مستند 
ألمر إستيالء 

من العام 
)1977

هار چيلو        495                       0  0           75               15.1%            33.5%

كفار عتسيون       934                 792             84.8%               0                          0             0 

527 )مستند مجدال عوز        588                       0  0            33                  5.6%              89.6%
ألمر إستيالء 

من العام 
)1976

نڤيه دانيئيل        534                 163              30.5%                           253               47.3%             0 
روش تسورمي       419                 419               100%               0                          0             0 
 0       0                                 0                             0                  0            32  

 
سديه بوعاز )نڤيه 

دانيئيل شمال(
 1،099   100                    7،490                                                  2،644            13،335 املجموع الكلّي 
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19.8%
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املنطقة الصناعية - غوش عتسيون

مستوطنة آلون شفوت
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مستوطنة إلعزار

مستوطنة إفرات
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مستوطنة بيتار عليت

مستوطنة بات عاين
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مستوطنة جفعوت

مستوطنة هار جيلو
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مستوطنة كفار عتسيون

مستوطنة مجدال عوز
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مستوطنة نفيه دانيئيل

مستوطنة روش تسورمي


