
 
                www.palestine‐studies.org 

 
 
 

١٣٢)، ص ١٩٩٨(صيف  ٣٥، العدد ٩المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية  

 

1 
 

  موجز االستيطان
  يف مرتفعات اجلوالن

   
مع اجلمود الشديد للمفاوضات بين إسرائيل وسورية، تضاءلت األخبار عن 

. إال إن التجمع الصغير الذي  التوسع االستيطاين يف مرتفعات اجلوالن تضاؤالً واضحاً
مستعمرة يف اجلوالن، يواصل  ٣٢مستوطن إسرائيلي، يقيمون بـ  ١٥٬٠٠٠يضم نحو 

  تطوّره وتوّسعه بوتيرة ثابتة.
وحدة سكنية جديدة يف  ٦٠٠، بدىء بناء ١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ٢٠ففي 

  مستعمرات حامات وغيدِر وراموت وغمال.
 ، يتم'خطة توسّع'جاء يف صحيفة "معاريف": "يف الواقع، نحن نتحدث عن  وقد

املستعمرات  'توسيع'بموجبها إنشاء مستعمرات جديدة يف اجلوالن، حتت عنوان 
  القائمة."

فمن املزمع بناء ثالث مستعمرات جديدة، كجزء من املرحلة األوىل من التوسع. 
  هي يف قيد الدرس. –وحدة سكنية جديدة  ٩٠٠تشمل  –واملرحلة التالية من التوسع 

وعلى الرغم من هذه اجلهود لزيادة عدد املستوطنين يف اجلوالن، فإن قادة 
، أ، هناك "ثغرة كبيرة" بين ١٩٩٧االستيطان كانوا يشكُون، بحلول منتصف سنة 

  خمطّطات االستيطان وتنفيذها الفعلي.
ة لتوسيع األبنية السكنية وزيادة ، مع بداية حمل١٩٩٧ويف حزيران/ يونيو 

ذكر قادة االستيطان أن عدد  –" ٢٠٠٠سُميت "اجلوالن  –عدد املستوطنين 
 ٢٥٬٠٠٠نسمة، ليصبح أكثر من  ١٠٬٠٠٠املستوطنين يف اجلوالن سيزداد بمقدار 

  .٢٠٠٠نسمة يف سنة 
وقد أوضح أحد قادة االستيطان، يهودا ووملان، أن "حكومة نتنياهو شريكة يف 

هذه اخلطة، وأن هناك اتفاقاً على االستثمار يف البنى التحتية. إال إن هناك، حالياً، 
فجوة بين اخلطط وتنفيذها، [لكن] ليس بسبب السياسة املعتمدة. وإنني آمل بتخفيف 

                                                            

   لیزة من موقع   النص مترجم عن اإلن
“Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories”      

  في اإلنترنت:
http://www.fmep.org/1998reports/v8n3.html                       
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 – ١٩٨٩وحدة سكنية يف الفترة  ١٦٠٠هذه الفجوة." وذكر ووملان أنه تم بناء 
.  ٢٢٥، بمعدّل ١٩٩٦ شخص من  ٣٠٠وأشار ووملان أيضاً إىل أن وحدة سنوياً

 ٤٥٠٠اإلسرائيليين املقيمين باجلوالن يعملون لدى اجمللس اإلداري احمللي، وأن 
ما مقداره  ١٩٩٦شخص يعملون يف الزراعة. وقد بلغت قيمة اإلنتاج الزراعي سنة 

 ٤٠مليون دوالر، والسياحة  ١٠٠مليون دوالر، بينما بلغ اإلنتاج الصناعي  ٢٤٠
مليون  ٢٠مليون دوالر، واخلدمات العامة  ٥٠ليون دوالر، واملبيعات واخلدمات م

 – ١٩٩٢مليون دوالر يف الفترة  ١٦دوالر. وبلغ االستثمار يف اإلنتاج الصناعي 
١٩٩٦.  

شخص، وهو ما  ٧٠٠٠ويتركز التوسع حالياً يف مستعمرة كتسرين، حيث يقيم 
وحدة سكنية يف أواسط سنة  ٣٠٠بناء يجعلها أكبر مستعمرات اجلوالن. وقد بدىء 

، ويجري انتظار موافقة رسمية من وزير الدفاع، يتسحاق مردخاي، ملباشرة ١٩٩٧
وحدة إضافية. وللتمكّن من بناء هذه الوحدات اإلضافية، تم توسيع حدود  ١٠٠٠بناء 

  دونم، بمحاذاة حدود حممية طبيعية. ١٢٠٠بلدية كتسرين مساحة 
ستيطان اإلسرائيلي يف اجلوالن، التزم مقاول من القطاع وأول مرة منذ بدء اال

اخلاص، بدالً من الشركات احلكومية، بناء هذا املشروع السكني. ويباع املسكن 
مسكن صغير يف قيد البناء بمبلغ يتراوح  ٣٠٠الواحد من جمموع  (cottage)الصغير 

مات وقروضاً تصل دوالر. وتوفّر الدولة هبات وتقدي ١١٠٬٠٠٠دوالر و ٩٥٬٠٠٠بين 
  يف املئة من هذا املبلغ. ٩٠قيمتها إىل 

قطعة أرض للبناء يف  ٣٥، يجري تسويق ١٩٩٧ومنذ تشرين األول/أكتوبر 
مستعمرة كتسرين، كجزء من البرنامج الشعبي "إبنِ بيتك اخلاص". وعُرضت هذه 

القطع التي تبلغ مساحة كل منها نصف دونم من دون أي تكلفة. واملطلوب من 
دوالر كتكلفة تطوير، أي ما يعادل نصف االستثمار  ١٠٬٠٠٠ملشتري دفع مبلغ ا

 ١٠٠الفعلي الذي تدفعه الدولة. وبحلول منتصف كانون األول/ديسمبر، كان أكثر من 
  شخص قد تقدّموا بطلبات لشراء هذه القطع.

وقد أوضح أحد قادة االستيطان أن تهدئة اجلدل الداخلي يف إسرائيل بشأن 
، ١٩٩٦اجلوالن، بعد انتصار بنيامين نتنياهو يف االنتخابات يف أيار/مايو  مستقبل

وحدة خالية يف كل أنحاء املنطقة، وأدّت إىل  ٣٠٠جذبت املستوطنين إىل السكن يف 
تزايد الطلب على بناء وحدات إضافية. وبعكس اجلهود السابقة، فإن البناء اجلديد يركّز 

  جاالت أُخرى غير الزراعة.على جذب املستوطنين املعنيين بم
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ويف تطوّر جديد آخر، فإن اإلسرائيليين املستفيدين من حوافز الشراء التي 
تقدّمها احلكومة، ومن األسعار املنخفضة نسبياً، يشترون مساكن يف مرتفعات 

 اجلوالن لتمضية العطلة.



 

 
 

  

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  
 


