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  المقدمة

سلفيت الحدودي مع  محافظة موقعألھمية  ونظراً  ،محافظة 11عددھا التي يبلغ  بيةالغر تعتبر محافظة سلفيت من محافظات الضفة

غير معالمھا عليھا مما  اإلسرائيليةعملية بناء المستعمرات في  اً وتسارع اً دايزن ھناك تفإ ،)1967خط الھدنة لعام (الخط األخضر 

  .وأسماءھا الجغرافية

  

  منطقة الدراسة

عدد سكان المحافظة يبلغ و اً،سكانياً فلسطيني تجمعاً  19، وتشمل 2كم 204ية ومساحتھا البالغة محافظة سلفيت بحدودھا اإلدار

  . 2011نسمة حسب تقديرات الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في منتصف العام   64,614حوالي

  

  الموقع الجغرافي والمساحة

والوسط، وھي تقع في الجزء الشمالي الغربي من الضفة  شمالال محافظات بين تفصل حيث ،متميزاً  موقعاً  سلفيت محافظة تحتل

 هللا، ومن الشرق محافظة نابلس، وتمتد رام محافظة الشمال محافظتا نابلس وقلقيلية، ومن الجنوب يحد محافظة سلفيت من. الغربية

  .يت بالنسبة للضفة الغربيةتوضح الموقع الجغرافي لمحافظة سلف) 1(الخارطة . .الخط األخضر من الغرب لتالمس طولي بشكل



  موقع محافظة سلفيت بالنسبة لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة): 1(خارطة 

  
  

  في محافظة سلفيت اإلسرائيليةالمستعمرات 

تعيش محافظة سلفيت وقراھا حالة من البؤس والتمزق؛ بفعل االستعمار اإلسرائيلي وجدار العزل العنصري، فقد بدأ االستعمار 

منذ عام ) سلفيت(ضم أراضيھا قبل غيرھا من المدن الفلسطينية، باستثناء مدينة القدس المحتلة، إذ بدأ االستعمار يأكل أرضھا بق

لموقعھا المتميز والھام جغرافياً، وذلك بإقامة العديد من البؤر االستعمارية الصغيرة، التي سرعان ما تضخمت وتوسعت . م1975

ت على مساحات شاسعة من األراضي، وضمتھا لحدود المستعمرات، بأوامر عسكرية إسرائيلية في أراضي المحافظة، وھيمن

  . وذرائع وحجج أمنية

استيا، بعد االستيالء سطينية في قريتي مردة ومسحة وديرفالمستعمرات اإلسرائيلية ال تبعد إال أمتاراً قليلة عن عتبات المنازل الفل

ورة التي توارثھا الفلسطينيون أباً عن جد منذ آالف السنين، والشواھد التاريخية القائمة ما على معظم أراضي القرى والقرى المجا

  35.1االستعمارية  والبؤر المستعمراتويبلغ مجموع  لشعب الفلسطيني في أرضھم ووجودھم،تزال ماثلة للعيان، تثبت حق ا

                                                 
  .2022-  2012التقرير التشخيصي لمحافظة سلفيت، إحدى دراسات الخطة التنموية اإلستراتيجية   1

 محافظة سلفيت



  .في المحافظة اإلسرائيلية والبؤر توضح المستعمرات) 2(الخارطة  



  األسماء الجغرافية في المحافظة

 20.000و  100.000تم االعتماد في توثيق األسماء الجغرافية الفلسطينية حتى ھذه المرحلة على الخرائط البريطانية مقياس رسم 

ما بين مقام وخربة وعين ووادي قرية ومدينة وبلدة  في محافظة سلفيت اسم جغرافي 741حيث تم توثيق وكتابة  10.000و 

 أسماءھناك  أنبعين االعتبار في عملنا، ووجدنا  أخذھاتم  واآلثاراسم قدمته وزارة السياحة  50000وھناك ملف مكون من 

مواقع جغرافية في ھذا الملف لم ترد في الخرائط التي تم االعتماد حيث تم الحصول عليھا من خالل المسوحات الميدانية لوزارة 

  . السياحة

  

  20.000الجغرافية في محافظة سلفيت التي تم كتابتھا وتوثيقھا من خريطة بريطانية مقياس رسم   اءاألسمتبين ) 1(صورة 

  

  

  ) 2(والخارطة  إسرائيليةمستعمرة  35تجمعا فلسطينيا مقابل  19 ان محافظة سلفيت يوجد فيھكما ذكر سابقا فإ

  اإلسرائيليةتبين المواقع الفلسطينية والمستعمرات 

  

جميع ھذه  ألغىاسم المستعمرة  فإن المواقع الجغرافية الفلسطينية داخل المستعمرات وبالتالياألسماء وتبين ) 3(الخارطة رقم 

باللغة  األسماءتبين وتوضح ھذه  الفتاتويتم التعامل على االسم اإلسرائيلي وليس االسم الفلسطيني ألنه ال يسمح بوضع  األسماء

  .وليس العربي الفلسطيني اإلسرائيلياالسم  بإطالقالعربية مما جعل الغالبية العظمى من الفلسطينيين 

  



  .اإلسرائيلية تبين األسماء والمواقع الجغرافية الفلسطينية داخل المستعمرات )3(الخارطة رقم 

  

  

تم تغيير  افلسطيني اموقع 43 مستعمرات الفلسطينية وھييبين عدد المواقع الفلسطينية والتي تقع ضمن حدود ال) 1(والجدول 

  :اإلسرائيليھا حسب الموقع االستعماري ئأسما

OBJECTID_1 Site_name Arabic_nam Type Colony_Name 

1 Qasqus قسقوس Ruin Yakir 

2 El Musallaba المسلبة Ruin Yakir 

3 El Hariq     Yakir 

4 Es Sahlāt     Yakir 

5 'Izbet Abū Khalīl عزبة أبو خليل 

Scattered 

sherds Yair Farm 

6 Khirbat el Fakhākhīr     Bruchin East 

7 El Mifqa`a     Kfar Tapuah West 

8 Qunnīya     Nofei Nehama 

9 Qasqūs     Yakir 

10 Khallat 'Ām َخلَّة عام   Yakir 

11 

Et Tāyirāt & Esh 

Shuffān     Revava 

12 Khirbat el Hamqā     Pedu'el 

13 Ed Dukhmos     Nofim 

14 El Marāh     Nofim 



15 El Bureij البريج Cave Kiryat Netafim 

16 El Malik Birdhaun     Kiryat Netafim 

17 Jebel Abū es Suwweid جبل أبو السويد Rujm Kfar Tapuah 

18 Karsōn َكْرسون   Karnei Shomron 

19 Er Rusfān     Karnei Shomron 

20 W. Khallat el Balla', wd.   wadi Karnei Shomron 

21 Wādī Salmān وادي سلمان Cave Etz Efraim 

22 Wādī Mas-ha     Etz Efraim 

23 Qatāyin el Ghāra قَطاين الغارة   Ginot Shemron 

24 Sahlāt Tu`eima     Ginot Shemron 

25 El Manāzil الَمناِزل   Ginot Shemron 

26 El Wajh esh Shāmī     Elkana 

27 El Wajh el Gharbī     Elkana 

28 Khallat Hadīda     Binyamin Industrial 

29 Wādī `Awwād     Binyamin Industrial 

30 Khirbat Kurqush     Ariel Industrial 

31 El Jabal esh Sharqi الجبل الشرقي Tower Ariel 

32 Ed Du`ūq     Ariel 

33 Tīn Abū Hammād     Ariel 

34 El Gharānīq     Ariel 

35 Esh Shi`āb     Ariel 

36 Rās Ibrāhīm el Mahmūd     Ariel 

37 El Karak     Ariel 

38 El `Amla     Ariel 

39 Khirbat Deir Sam`ān     Alei Zahav 

40 Mughr Rikhan ر ريخانمغ Cave Immanuel 

41 Mughr Rikhan مغر ريخان Cave Immanuel 

42 Qa`dat el Ghazzāwi     Immanuel 

43 * JEBEL EDH DHIB, h. جبل الذيب   Immanuel 

  



ة وبنظرة على الخارطسلفيت محافظة في  اإلسرائيليةكبر المستعمرات مستعمرة ارئيل من ا :من المستعمرات كعينة) 2(صورة 

  وجودھا إللغاءومحاولة المواقع الفلسطينية في المحافظة على  المستعمرات تأثيرية يتبين كيف

  

  

محافظة سلفيت حالھا كحال جميع المحافظات التي عانت وما زالت تعاني من المستعمرات اإلسرائيلية ومن  أخراوليس  وأخيرا

 اإلسرائيليل ماض في قراراته في عملية التھويد حيث صادق االحتالل واالحتال الجغرافية الفلسطينية لألسماءالتھويد والتغيير 

  .)3(الھوية وطمس التراث صورة  إللغاء 2011الفلسطينية في تموز   األسماءعلى تشكيل لجنة لتھويد 

   



  

   

  .كنقاط إدخالھاتبين المواقع الجغرافية في محافظة سلفيت تم ) 4(خارطة 

  



جميع المواقع الجغرافية الفلسطينية التي تم تغيير أسمائھا وتوثيق لحصر  الوطن محافظات في باقي اً ريما زال العمل جاوفي النھاية 

  .اإلسرائيليينمن قبل 


