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النقاط األساسية الواردة يف الرسالة التي وجهها رئيس جلنة التوجيه واملراقبة يف 
دولة والتي  ١١٢اإلسرائيلية، الدكتور صائب عريقات، إىل  –املفاوضات الفلسطينية 

تضمنت شرحاً تفصيلياً عن النشاطات االستيطانية يف األراضي الفلسطينية منذ 
  ١ ١٩٩٧) أبريل(نيسان  ٣٠وحتى  ١٩٩٦) ديسمبر(مطلع كانون األول 

  ]٥/١٩٩٧/؟؟[
 

  
  ):ديسمبر(شهر كانون األول 

مستوطنات بسيائيل وتومر ونتيف (واألغوار  توسيع مستوطنات يف حمافظة أريحا -
ونتج عن هذا التوسع مصادرة مئات الدونمات من أراضي العوجا يف ). هيغدود

 .حمافظة أريحا

إنشاء إسرائيل كسارة يف منطقة وادي التين يف حمافظة طولكرم، ما أدى إىل  -
مصادرة نحو عشرة آالف دونم من أراضي قرى شوفة وكور وسافارين والراس 

 .وكفرصور وجبارة

 .طرد بدو اجلهالين لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم -

  

  ):فبراير(شهر شباط 

توسيع مستوطنة كارين شمرون ومصادرة نحو خمسة آالف دونم من أراضي بلدة  -
 .دير استيا

 .مصادرة مئات الدونمات من أراضي حمافظة أريحا قرب البحر امليت والنبي موسى -

، "أ"سباح شاليم وكاليا وجلجال وإعالنها مناطق تطوير توسيع مستوطنات املوج وم -
 .ما أدى إىل مصادرة املزيد من أراضي حمافظة أريحا واألغوار

 .شق طريق التفايف يف أراضي تابعة لبلدة احلفز يف حمافظة بيت حلم -

دونماً من أراضي بلدة ترقوميا يف حمافظة  ٢٣٤توسيع مستوطنة شيلو ومصادرة  -
 .اخلليل

 .عدد من املستوطنات يف حمافظة رام اللهتوسيع  -

 

                                                            
 ٤/٥/١٩٩٧ ، لندن ،احلياة :املصدر. 
إىل كل من املبعوث األميركي إىل مفاوضات الشرق األوسط، السيد دنيس روس، وُجهت الرسالة أيضاً  -   ١

  .  واملبعوث األوروبي، السيد ميغيل أنخل موراتينوس



٢ 
 

 

  ):مارس(شهر آذار 

ألف دونم من أراضي بلدات أبو ديس، والعيزرية وعناتا  ١٢٥اإلعالن عن مصادرة  -
والطور والعيسوية يف حمافظة القدس بهدف توسيع مستوطنة معاليه أدوميم وبناء 

 .لربط مستوطنة بيسغات زئيف بمعاليه أدوميم" ١إي "مشروع 

 .ومصادرة أراضٍ من بلدة اجليب" ب"وسيع مستوطنة جفعات زئيف ت -

دونماً من أراضي  ٤٣يف حمافظة أريحا، ومصادرة " فبردياريخو"توسيع مستوطنة  -
 .احملافظة

دونماً من أراضي بيتونيا يف  ٥٤، ومصادرة "أ"توسيع مستوطنة جفعات زئيف  -
 .حمافظة رام الله

وحدة سكنية يف هذه  ١٥٥٠ير احلرب بناء ات زئيف وقرار وزغتوسيع متسوطنة بس -
املستوطنة، ما أدى إىل مصادرة املزيد من أراضي حمافظة القدس وحتديداً من بلدتي 

 .حزما وبيت حنينا

 .بدء العمل ببناء مستوطنة جبل أبو غنيم -

 .توسيع مستوطنة شعار تكفا املقامة على أراضي سيزيا ومسحة -

دونماً من أراضي قصرة وحوريس يف  ٢٤١توسيع مستوطنة جمدوليم ومصادرة  -
 .حمافظة نابلس

دونماً من أراضي اجليب وبتونيا يف حمافظة رام الله لتوسيع  ٤٧٣مصادرة  -
 .مستوطنة جفعات زئيف

  ):أبريل(شهر نيسان 

دونماً من أراضي بلدة بني نعيم يف  ٤٧٩توسيع مستوطنة معاليه حيفر، ومصادرة  -
 .حمافظة اخلليل

النفق الذي سيصل القدس الغربية بمستوطنة معاليه أدوميم، اإلعالن عن مشروع  -
دونمًا من أراضي صور باهر والسواحرة الغربية  ١٧٢٠واإلعالن أيضاً عن مصادرة 

 .وأبو ديس والعيزرية والطور

 .اإلعالن عن توسيع مستوطنة افرات يف حمافظة بيت حلم -

ظات الضفة مليون دوالر لشق طرق التفافية يف خمتلف حماف ٣٠٠تخصيص  -
 .الغربية، بما فيها القدس الشريف

آالف عائلة بدوية من حمافظات  ٥اإلعالن عن نية احلكومة اإلسرائيلية طرد وتهجير  -
 .الضفة الغربية

 .ألف دونم من أراضي طوباس ٩٠اإلعالن عن نية احلكومة اإلسرائيلية مصادرة  -



٣ 
 

 .ومنطقة سلفيتاإلعالن عن توسيع املنطقة الصناعية يف مستوطنة أريتيل  -

 .اإلعالن عن توسيع عدد من املستوطنات يف حمافظات قلقيلية -

  .حماولة توسيع مستوطنة كفاريام يف حمافظة خان يونس يف غزة -



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

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


