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  عرفانوشكر 

  

الحمد هللا الذي أعانني على اتمام هذا الجهد، فهو صاحب المنة والفضل من قبل ومن               
  .وبعد...من علم البشربعد، وأصلي وأسلم على الرسول األكرم خير 

فال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى االستاذ الـدكتور عزيـز                
لرسالة، ومنحني من وقته وجهـده الـشيء        حيدر، الذي تفضل باإلشراف على هذه ا      

  .الكثير الذي ال يقدر مهما بلغ، وأسال اهللا أن يمد في عمره ليبقى منارة للعلم

كما أتقدم بالشكر واالمتنان لكل من تكرم بمد يد العون إلى وساعدني في إتمام هـذا                
ق هـذه  من جهد بتـدقي العمل، وأخص بالذكر الدكتور تقي الدين عبد الباسط لما بذله     

  .الرسالة لغويا

عون لما بذله من جهـد      لممتحن الداخلي  الدكتور طاهر فر     واتقدم بالشكر واإلمتنان ل   
لمراجعة الرسالة ومساعدتني إلتمامها على أكمل جهد، كما وأشكر الممتحن الخارجي           
الدكتور ثابت أبو راس، وحضرت العميد المحترم لكلية الدرسات اإلقليمية الـدكتور            

   سامي مسلم

  :الباحثة

  رشا ربايعة

  

  

  

  



 ت 

   :اإلجرائية المصطلحات

 اقتصاديا، البالد على والسيطرة الغير، ألراضي العسكري االحتالل: االستعمار مفهوم •
 البالد في وإسكانهم مستعمرين جلب العسكرية الحمالت بعض وصاحب واجتماعيا، وسياسيا،

 سلوك وكان والعنصرية، بالعنف العالم أرجاء كافة في االستعمار تميز وقد المستعمرة،
 المستعمرون ويتمتع الحضاري، والتفوق والفوقية بالتعالي األصليين السكان تجاه المستعمرين

 الدولية والشركات االستعمارية الدول مع وطيدة عالقات تربطهم كانت وبالتالي دولهم بدعم
 التي المجتمعات كافة مع عنصريا المستعمرين تعامل كان األسباب لهذه الجنسيات، متعددة
 ).12ص ،2010 القيق،( . االستيطانو لالستعمار خضعت

 بيت لحم وتضم معظم مناطق محافظة. حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بكامل السيطرة: منطقة أ •
 . بيت جاال والدوحةمدينة بيت ساحور ومدينة

 تسيطر السلطة .وتضم القرى المأهولة بالسكان الفلسطينين، وبعض المخيمات :منطقة ب •
 .الوطنية الفلسطينية على كامل الشؤون المدنية أما إسرائيل فتسيطر على الشؤون األمنية

.  وهي تغطي المساحة خارج أ و ب وإلسرائيل كامل السيطرة على هذه المنطقة:منطقة ج •
وهي تتكون من جميع المستعمرات اإلسرائيلية ومعظم األراضي الفلسطينية غير المأهولة او 

  ).2، ص2002معهد أريج لألبحاث التطبيقية، . (ناطق مأهولة بشكل محددم

  ).1995 كون،. (عليهم ومقصورة لليهود مخصصة قرية أو مدينة هي :مستعمرة •

 والتعاون الذاتي العمل أساس على تقوم زراعية تعاونية مستعمرة). موشافيم جمع (:موشاف •
  .للحقل الخاصة والملكية المتبادلة، والمساعدة

  .دائمة مستعمرة لىإ التحول تسبق انتقالية مرحلة تمثل: هئحزروت •

 الضفة هي) والسامرة يهودا (أن من سائد هو لما خالفا): والسامرة يهودا (فيشومرون يهودا •
 القدس عدا ما الغربية، الضفة عادة تعني االسرائيلية الرسمية المصادر فإن بكاملها، الغربية
  .األردن وغور الخليل وجنوبي

 المنظمة تقيمها زراعية، غير تعاونية مستعمرة): مجتمعة مستعمرة (كهيالتي ييشوف •
 أنه مع المستعمرة، خارج المستعمرون يعمل ما وغالبا الخاصة أنظمتها لها العالمية، سرائيليةاإل

 عادة ينتمي المستعمرات من النوع وهذا، داخلها اإلنتاجية الفروع في منهم% 15 يعمل أن يتوقع
  ).613ص ،2004 عام دليل إسرائيل.(ايمونيم غوش لحركة االستعماري الذراع) أمناه (الى



 ث 

  .أكثر أو نسمة 2000 سكانها عدد يبلغ مستعمرة :الحضرية المستعمرة  •

 المستعمرات وتشمل نسمة، 2000 عن سكانها عدد يقل مستعمرة: الريفية المستعمرة  •
  .الزراعية

 في الحق سكانها يملك وال تعاونية، هيئة بصفة إدارتها تم ريفية مستعمرة: جماعية مستعمرة  •
 البلدية النشاطات االستهالك، اإلنتاج، (التعاونية النشاطات مدى تحديد وتم األرض، زراعة

  ).20ص ،2004 الفلسطيني، حصاءلإل يالمركز الجهاز.(السكان قبل من) واالجتماعية

  للصهاينة التابعة الشبيبة منظمة وهي ترومبالود يوسف بريت السم اختصار هي: بيتار •
  ).18،ص1993 صبيح،أبو.(حيروت لحركة ذلك وبعد المسلحين

 تكون الناحال شبيبة من مجموعة تقيمها. زراعية عسكرية مستعمرة عن عبارة :ناحال نقطة •
 مستعمرة لىإ  تتحول وهي ،اإلستراتيجية ألهميتها نظرا الدفاع وزارة اختيار من الناحال نقطة
 مستعمرة لىإ  التحول تسبق انتقالية مرحلة الناحال وتعتبر. بالمدنيين توطينها لدى دائمة
  ).18، ص1993صبيح، أبو.(دائمة

 أو االشتراكي الزراعي االستعمار أشكال من شكل عن عبارة هو). كيبوتسيم جمع(: كيبوتس •
 باألجرة  لعمال ةالحاج دون الذاتي والعمل التملك في المشاركة على يقوم أوالصناعي، الزراعي

 فيه الحياة  وتنظيم اجباري الكيبوتس في العمل  ويعد.واالستهالك اإلنتاج في المساواة تأكيد مع
  ).16،ص1993 صبيح،أبو. ( العسكرية بالحياة أشبه

  

  

  

 

  

 

 

 



 ج 

 : الملخص

هدفت الدراسة إلى إعطاء صورة واضحة عن سياسة االستعمار اإلسرائيلي في محافظة بيت 
 بداية االحتالل اإلسرائيلي على محافظة بيت لحم سعت إلى السيطرة على أكبر مساحة لحم، فمنذ

  .ممكنة من أراضيها محققةَ في ذلك نجاحاً كبيراً في السيطرة على أهم المواقع اإلستراتيجية

حاولت الدراسة تحديد أهم األسباب الكامنة وراء االحتالل واالستعمار من خالل تتبع مراحل 
 وأثره على المجتمع الفلسطيني المحلي في محافظة بيت لحم، 2004- 1967 منذ عام االستعمار

  .والهدف من وراء ضم أراضي تابعة لمحافظة بيت لحم وضمها لمدينة القدس

إستخدمت الباحثة منهج البحث التاريخي لدراسة مفهوم االستعمار ومراحله التاريخية، وتسليط 
عدد المستعمرات اإلسرائيلية في محافظة بيت لحم الضوء على أهم مشاريع االستعمار و

وتطوراتها من بدايات االحتالل، حيث قامت الباحثة بقراءة مجموعة من الكتب التاريخية المتعلقة 
بموضوع الدراسة وإستخالص المادة المهمة وجمعها من عدة مراجع ومصادر ودوريات، ومواقع 

  .   ريخية على محافظة بيت لحمالكترونية، ومجالت، لتتبع أهم االحداث التا

أظهرت نتائج الدراسة عن وجود مخططات جديدة لبناء مستعمرات جديدة في محافظة بيت لحم 
، إضافة إلى مخطط الجدار الذي سيفصل عدد )جفعات يائيل (تابعة لسكان من قرية الولجة تدعى 

باإلضافة إلى األثر الكبير من القرى التابعة لمحافظة بيت لحم في حال االنتهاء من العمل به، 
الذي تركه االستعمار على المجتمع الفلسطيني المحلي خالل عقود االحتالل تمثلت بإستخدام طرق 
وأساليب عدة تمثلت معظمها في االعتداء على األراضي الزراعية وفيما بعد فصلها بالجدار 

مر الذي دفع جميع لسهولة السيطرة عليها، كما عملت على ضرب االقتصاد الفلسطيني، اال
االيدي العاطلة عن العمل إلى التوجه للعمل داخل المستعمرات االسرائيلية وبأثمان رخيصة جدا 
نتيجة البطالة التي تسبب بها االحتالل، أدى ذلك إلى تحقيق أرباحا طائلة لدى االحتالل بما يعادل 

لدفاع بدال من أن تصرف  مليون دوالر سنويا، تستخدم لصالح االستعمار وخدمة شؤون ا1000
على العمال أنفسهم، أما األثر الذي تركه الجدار فكان في خلق واقع سياسي ال يمكن تجاهله من 

  . قبل أية حكومة إسرائيلية قادمة أو تفاوض مع الجانب الفلسطيني
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Israeli Colonization 1967-2004: 

Its repercussions on the local Palestinian society in the Governorate of 

Bethlehem 

Name: Rasha Daoud Muhammad Rabay’a 

Supervisor: Pro. Aziz Haider 

Abstract 

The study aims to give a clear idea about the Israeli occupation in the Governorate of 

Bethlehem. The study shows that Israel worked, and is working hard, to control the most 

important strategic locations in the governorate.                      

The study, further shows, the most important reasons that make Israeli occupation build 

settlements in the Governorate of Bethlehem. The study located the important reasons 

that stand behind the decisions made by the Israeli Occupation Authorities. The study 

pinpointed the stages of colonization from 1967 to 2004 and their repercussions on the 

local Palestinian society. 

The historical approach, which was used as a tool of analysis, explains the concept of 

occupation, its historical stages, the most important projects of Israeli occupation and the 

number of Israeli settlements in the Governorate. 

The research used several sources including writing sources, books, journals and various 

websites to review the most important historical events in this regard that pertain to the 

Governorate. 

The most important results in this study are: 

Firstly, there are new plans to build new colonies (settlements) in the Governorate of 

Bethlehem, secondly, the Separation wall aims at, and has in fact, realized the separation 

of a number of local villages from the rest of the country side of the Governorate. 

Finally, the construction of the Separation wall has affected negatively the Palestinian 

economy in general and the local economy in the Governorate in particular, causing the 

influx of Palestinian “immigrant” work force from the Palestinian territory into Israel. 
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   المقدمة 1.1

 كثير أرضها على عاشت التي الهامة، التاريخية الفلسطينية  المحافظاتمن لحم بيت محافظة دتع
 مظهرها وتطوير ،محافظةال على الجيد األثر لبعضها فكان الغازية، واألمم الحضارات من

 في المهم والموضوع ومظهرها، حضارتها على السيئ األثر له كان من ومنها وحضارتها،
 ضد المختلفة، االحتالل سياسات من تعاني ،محافظةال هذه عليه باتت ما هو الحاضر الوقت

  .ومقدساتها وأبنائها، أرضها،

 عن ،محافظةال أواصر تقطيع على عمل حيث السياسات، هذه أهم من كان اإلسرائيلي راالستعما
 من ممكن عدد أكبر وتركيز االستعمار لصالح األراضي من ممكن عدد أكبر وسلب قراها

 دون والحيلولة اإلتجاهات، جميع من عليها السيطرة إلحكام بالكامل وتطويقها حولها المستعمرات
 إحاطتهاو كامل، بشكل القدس محافظة عن عزلها إلى باإلضافة قراها، بين توحد أي حدوث
 ،المستعمراتو الجدار لصالح الزراعية األراضي من واسعة مساحات وسلب العازل بالجدار
 وزيادة رقعتها زيادة إلى واآلخر الحين بين جاهداً يعمل بل المستعمرات ببناء يكتِف لم أنه حيث
 والبؤر االلتفافية، والطرق العسكرية، الحواجز إلى إلضافةبا .داخلها المستعمرين عدد

 هناك، الحياة نواحي جميع من مستمر، تراجع في محافظةال مستقبل جعل كله اهذ ية،االستعمار
  .أوالسياسية االقتصادية أو االجتماعية سواء

 لمستعمراتا تكن فلم ،محافظةال كاهل على آخر عبئا كان المستعمرون لعبه الذي الدور أن غير
 من الناس حياة تدمير في األكبر الدور ينمستعمرلل فكان السكان، أراضي تسلب والجدار وحدها
 ممتلكاتهم، وتخريب بالحجارة، ورشقهم يومهم، قوت لهم توفر التي ومحاصيلهم ألراضيهم حرق

 تحيط التي القرى لهذه الحضاري المظهر وتشويه محاصيلهم، على العادمة المياه وتسريب
 قوات بحضور  أحياناالمضايقات هذه تتمو صدهم، أو ضدهم عقوبات أية اتخاذ دون ،محافظةبال

 وإبعادهم، كامل بشكل السكان لتهجير مخططات هناك أن على يدل مما حمايتهم، وتحت اإلحتالل
 اولئك الذين خصوصا لحم بيت محافظة سكان لها يتعرض التي اليومية الممارسات هذه خالل من
  .المستعمرات تلك من بالقرب نازلهمم تقع

 األراضي مصادرة عمليات زيادة في األكبر الدور لحم بيت محافظةل اإلستراتيجي الموقع يلعب 
 عمليات من  جعل االحتالل يكثفالمهمة الحدود جميع على وسيطرتها القدس محافظة من قربهاو

 للبحر سواء الطرق محاور على ةالسيطر تعني محافظةال على فالسيطرة محافظةال في االستعمار
 عليها السيطرةف الشمال، في والجليل السهلية، والمناطق األردن وغور الجنوب، في والنقب الميت
  .الجنوب ناحية من للقدس إستعماريا تواصال تشكل
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 تاريخية دعاءاتإو ذرائع وجود من بد ال كان يةاالستعمار األهداف تلك تحقيق أجل فمن
 شريان تعتبر التي عتصيون غوش منطقة وخاصة المناطق تلك أهم على رةللسيط إسرائيلية

 ذلك ويعود مستقبال أو حاضرا عنه التنازل يمكن وال لحم، بيت محافظة في المستعمرات
 وإحتالل بفوزهم نتهتإ عاما 19 ستمرتإ التي وتضحياتهم التاريخية بطوالتهم رمز أنه الدعائهم

 يعتبرونها والتي هناك الموجودة التوراتية لمعالم على ا الحفاظو ،1967 عام ما تبقى من فلسطين
  .لهم وتاريخياً دينياً حقاً

 ختيارإ تم لحم، بيت محافظة على مستمر، بشكل المستعمرات وبناء االستعمار خطورة ولمعرفة
 لمعرفة وذلك ،2004 عام وحتى االحتالل بداية من لحم بيت محافظة في اإلسرائيلي االستعمار

 سكان على تركه الذي األثر إلى باإلضافة الفترات، تلك خالل االستعمار ومخططات طوراتت
 وعلى قراها وعلى ،محافظةال في األثرية والمعالم بالمقدسات لحقت التي واالعتداءات ،محافظةال

  .أراضيها

  :أما المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج التاريخي، وقسم البحث إلى ستة فصول

تناول الفصل األول خلفية البحث، ومشكالته، ومبرراته، والمنهج المتبع، وأهدافه، وأسئلة، 
  .فرضيات البحث، وحدود البحث، والمصطلحات اإلجرائية

 بيت لحم، تاريخها وجغرافيتها، واالحتالل البريطاني واإلسرائيلي، محافظةوتناول الفصل الثاني، 
  .حم بيت لمحافظةوالجغرافية السياسية ل

، المستعمرات بيت لحم، ومراحله، ومحافظة اإلسرائيلي في االستعماروتناول الفصل الثالث 
  .، والطرق االلتفافيةيةاالستعماروالبؤر 

 لحم، بيت محافظة في والمقدسات والمخيمات القرى على االعتداءات تناول فقد الرابع الفصل أما
  .وسياسته الفاصل الجدار موضوع وتناول

 النواحي، من لحم بيت محافظة على والجدار اإلسرائيلي، االستعمار آثار الخامس فصلال وتضمن
  .واالقتصادية واالجتماعية، السياسية

 هذا حول الدراسات قلة مقدمتها وفي الدراسة هذه في عديدة مشكالت ةالباحث تواجه وقد
 تذكر ال درالمصا وأغلب ، على وجه الخصوص محافظة بيت لحم حيث مفصل بشكل الموضوع

  .كامل بشكل وأعدادها المستعمرات جميع



 3

  القدرة عدم في األثر إسرائيل داخل لىإ والخروج الدخول وتصاريح العسكرية للحواجز وقد كان
 لإلفادة اإلسرائيلية، األبحاث ومراكز ،محافظةال عن تبعد التي والجامعات المكتبات لىإ لدخولل

  .الدراسة عموضو تفيد التي المختلفة الوثائق من

 .العربية باللغة المتوفرة والمراجع المصادر على ادراسته في ةالباحثتركيز  فكان

  

  دراسةال مشكلة 1.2

 تأثيرها ودراسة لحم، بيت محافظة في اإلسرائيلي االستعمار سياسة في البحث مشكلة تتمثل
 سكانها عدد زيادةو المستعمرات بتوسيع يكتف لم فاالحتالل واإلجتماعي، االقتصادي، السياسي
 الخدمات وتلقي محافظةال لىإ وصولها وصعوبة القرى، وتجزئة محافظةال أواصر وتقطيع
 القرى وحدة تمزيق في الواضح األثر له كان الذي الفاصل بالجدار وأحاطها بل فيها، الصحية
 قعموا في نحصارهمإو رزقهم، وأماكن أراضيهم عن السكان وعزل البعض  بعضها عن وإبعادها
  .معينة

 اليهودي بالتاريخ محافظةال في مهمة مواقع يربط االحتالل أن ذلك من األخطر المشكلة أن كما
 والمناطق القدس محافظةب تحيط التي المواقع أهم على السيطرة إحكام جلأ من التوراتية والمعالم
 غوش ومنطقة خيةوتاري دينية دعاءاتإ تحت حتاللهإو الفريديس كجبل العالية والمناطق األثرية

مع  ،وسياسية أمنية إستراتيجية مناطق عتبارهاوإ راحيل، قبة ومسجد غنيم، أبو وجبل عتصيون،
  .االدعاءات بتلك عالقة لها ليس كونها

  

  البحث مبررات 1.3

 على مستندة أكاديمية بطريقة لحم بيت محافظة في اإلسرائيلي االستعمار سياسة دراسة إن
 والتوسع االستعمار يشكلها التي األخطار عن الفلسطيني للقارئ صورة طييع الموثقة، لمعلوماتا

 وقد ،مختلفة وتبريرات وطرق بأساليب عليها ستيالءواإل الفلسطينية األراضي حساب على الدائم
 وفي الفلسطينية األراضي حساب على واضح وبشكل المستعمرات رقعة زيادة إلى ذلك أدى

 المجاورة القرى أراضي على المتكررة المستعمرين اعتداءات أن كما متالحقة، تاريخية فترات
 ألية االحتالل سلطات هتمامإ عدم على يدل فذلك أراضيهم، ترك علىالكثير أجبرت اتمستعمرلل

 يقوم واإلسرائيلي، الفلسطيني الجانب بين مفاوضات عملية كل ففي دولية قوانين أو مفاوضات



 4

 بدوره وهذا ،المستعمرات عدد وزيادة المستعمرات في كنيةالس الوحدات عدد بزيادة االحتالل
  .مستقبال الجانبين بين المفاوضات على خطراً سيشكل

  

  دراسةال أهداف 1.4

 عام منذ االحتالل عقود في التاريخية ومراحله عام، بشكل االستعمار مفهوم على التعرف - 1
1967 -2004.  

 على اإلسرائيلية المستعمرات بناء بداية ومنذ تاريخيا، لحم بيت محافظة على التعرف - 2
  .العازل الجدار بناء وحتى أراضيها،

 على واالجتماعي والسياسي االقتصادي وأثره ،محافظةال حول الفاصل الجدار مسار رصد - 3
  .لحم بيت محافظة في المحلي الفلسطيني المجتمع

 بيت محافظة على االحتالل بداية منذ يةاالستعمار والبؤر ،المستعمرات عدد على التعرف - 4
  .2004 عام حتى لحم

   السياسية النواحي من لحم، بيت محافظة سكان على اإلسرائيلي االستعمار وأثر نتائج تحديد - 5

  .واالجتماعية واالقتصادية

  

  دراسةال أسئلة 1.5

  :اآلتية األسئلة نع تجيب أن عام بشكل الدراسة هذه تحاول

  ؟2004_1967 من ومراحله االستعمار مفهوم ما. 1

 في المحلي الفلسطيني المجتمع على لحم بيت محافظة في اإلسرائيلي االستعمار تأثير ما. 2
  لحم؟ بيت محافظة

 بناء ثم ومن وتوسيعها المستعمرات بناء خالل من االحتالل حققها التي ةيالسياس األهداف ما - 3
  الفاصل؟ الجدار

  لحم؟ بيت محافظةب قتهعال وما الكبرى القدس مصطلح يعني ماذا - 4
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  تاريخية محافظة كونها لحم بيت محافظة في السياحة على العازل والجدار ،االستعمار أثر ما -5

  .العالم بالد جميع من السائحون هايلإ ويأتي ودينية، 

  

  لدراسةا فرضيات 1.6

 بيت محافظة في االستعمار عملية تكثيف حول األمد وطويلة مدروسة إسرائيلية خطط هناك - 1
  .تجاهاتهاإ جميع من لمحافظةل المحيطة المناطق في خاصة فلسطيني توسع أي من منعا لحم

 القدس محافظة إلى لحم بيت محافظة في المستعمرات من مجموعة بضم إسرائيل قامت - 2
 وتقليص محافظةال أراضي من الكثير سرقة إلى أدى وذلك ،الكبرى القدس مشروع تحقيق بهدف

 القدس محافظة وتطويق القدس محافظة عن لحم بيت محافظة فصل منه الهدف كان  مساحتها،
  .القدس محافظة من قريب عربي توسع أي من منعهاو المستعمرينو المستعمراتب

 وذلك ،المستعمراتب تحيط التي القرى أهالي على المستعمرين عتداءاتإ حجم زيادة - 3
  .مستقبال المستعمرات توسيع لصالح يهاعل االستيالء يتم حتى أراضيهم ترك على إلجبارهم

 الجانب بين والمفاوضات السالم معاهدات بعد يةاالستعمار والبؤر المستعمرات عدد زيادة - 4
  .واإلسرائيلي الفلسطيني

 

  دراسةال حدود  7.1

 العام وهو ،1967 عام من اإلسرائيلي االستعماروهو   للبحث، والمكاني لزمانيا اإلطار به يقصد
 حيـث  هامة، زمنية مرحلة وهي ،2004 عام حتى المستعمرات وتأسيس ببناء االحتالل أبد الذي

 والمـشاريع  لحـم،  بيـت  محافظـة  علـى  والعسكرية، السياسية األحداث من الكثير شهدت نهاإ
 الفلـسطينية   المحافظات إحدى وفه الدراسة مكان أما الفاصل، الجدار وبناء ،ةالمختلف يةاالستعمار
 .لحم بيت محافظة دينيةوال التاريخية
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   دراسةال منهج 1.8

 الجدار وبناء التاريخية، ومراحله االستعمار مفهوم لدراسة ة المنهج االتاريخي الباحث تستخدمإ
 أهم على الضوء بتسليط وذلك لحم، بيت محافظة في المحلي المجتمع على وأثرهما الفاصل،
 .التاريخية وتطوراتها لحم بيت محافظة في اإلسرائيلية المستعمرات وعدد االستعمار مشاريع

  

  الدراسات السابقة 9.1

من المالحظ أن هناك كماً كبيراً من الدراسات التي تناولت موضوع االستعمار في فلسطين لكـن                
 بيت لحم بشكل خاص لم تكن هناك دراسة كاملة تناقش أو تدرس فكرة االستعمار بشكل                محافظة

 الدراسات على معلومات ضئيلة وعامة مـن وجهـة نظـر            واضح ومتكامل حيث إحتوت جميع    
الباحثة بعد االطالع على الكثير من الدراسات التي تناولـت موضـوع االسـتعمار خـصوصا                

  .الدراسات العربية

 بعنوان المستعمرات 1981_الجعفـري دراسة من أهم الدراسات التي تناولت موضوع االستعمار       
ية االستعمار، حيث تناول أهم الحقب      1980-1967 المحتلة    االسرائيلية في االراضي   نيةايطاالست

العمـل  (، وحكومة الليكـود، واالئـتالف       )حزب العمل (في عهد الحكومات االسرائيلية المعراخ      
، تحدث عن المستعمرات التي جرت خالل تلك الحقب وان التركيز بشكل أساسي كـان               )والليكود

، وتمثلت في غور االردن، بيـت لحـم،         )) أمن مناطق(( على مناطق محددة أطلق عليها عبارة       
 القـدس،   محافظـة  بيت لحم ظهيرة أمنية أساسية ل      محافظة، وأعتبرت   )غوش عتصيون (والخليل  

إقامة المستعمرات فيها تواصالً إستيطانيا للقدس من ناحية الجنوب وكانت أول مـستعمرة             تشكل  
ويتحدث الجعفري فـي كتابـه عـن        إسرائيلية تقام في الضفة الغربية مستعمرة كفار عتصيون،         

 القدس على حساب أراضي تابعة لمحافظة       محافظةالتخطيطات االسرائيلية من أجل توسيع حدود       
بيت لحم، باالضافة إلى التطرق لعدد من المستعمرات االسرائيلية التي أقامتها سلطات االحـتالل              

  .االسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها محافظة بيت لحم

 

 ا عطية في كتابه   ت، تناول العربية  في األراضي  مستوطنينبعنوان ممارسات ال   1984 عطيةكتاب  
عن أهم الحركات المتطرفة والتي إتصفت منذ بدايات االحـتالل االسـرائيلي علـى فلـسطين                
بالصهيونية الواضحة، وإتصفت هذه الحركات أيضا باإلرهاب في السيطرة على األرض العربية            

 بناء الدولة اليهودية الخالصة ليس فقط على مستوى فلـسطين بـل التوسـع               لتحقيق تطلعاتهم في  
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 عـن أهـم الشخـصيات       ا إحسان في كتابه   تتحدثاإلقليمي االسرائيلي من البحر وحتى الفرات و      
سرائيلية المتطرفة والتي تتميز بالعقلية التعصبية العسكرية ضد العرب، والتي إرتبطت أسمائهم            اإل

فذت ضد العرب شملت جميع الفئـات العمريـة دون إسـتثناء، وكانـت      بأعمال بشعة ومجازر ن   
  .دعواتهم دائما إلى إنتهاج العنف ومحاربة االسالم

إعتـداء علـى األرض      عن إعتداءات المستعمرين على العرب مـن         إحسان تتحدثإضافة لذلك   
 وخلع األشجار والتوسع على حساب العرب أصحاب هـذه األراضـي، كمـا              وتدمير األراضي 

تناول االعتداءات التي تعرض لها سكان المدن والقرى والتي تمثلت في القتل العمد ومحاوالت              تو
االغتيال، والعنف الجسدي والسطو المسلح، كانت هذه االعتداءات جميعها تهدف إلبتزاز الـسكان   

  .لترك أراضيهم والسيطرة عليها

 وجذوره في فلـسطين     االستعمار تناول فكرة  االسرائيلي،   االستيطانبعنوان   2005  منصور كتاب
، وتتمثل في االيديولوجية التي ركزت      1967والفكرة االساسية والتي تتعلق بزمن الدراسة ما بعد         

ية في أيام حكومة بيغن والحكومات المتتالية أرض اسـرائيل الكبـرى،            االستعمارعليها الحركة   
  ."خرين عليهان اهللا لشعبه المختار وال مكان آلوهي عطيه م"

، االستعماروتحدث منصور في كتابه عن إتفاقية أسلو والتي كان لها دور بارز في خدمة وتنشيط                
ن الفلسطينين هـم الـذين خرقـوا        لى األراضي واالدعاء االسرائيلي أ    وإستمرار السيطرة على ع   

نتهز إتفاقيات السالم وبالمقابل االدعاء الفلسطيني أن إسرائيل هي التي أخلت باإلتفاقيات، لكن الم             
والذي يملك القوة والسيطرة في تنفيـذ مخططاتـه         سرائيلي  و الجانب اإل  الحقيقي لهذه اإلتفاقيات ه   

طينية وهـو تحـد      لتعميق تواجده العسكري في قلب المناطق الفلس       المستعمراتوإنشاء المزيد من    
وة فـي   سرائيلي لفرص التوصل إلى سالم أو تفاهم بين الطرفين، وإبراز الق          فاضح من الجانب اإل   

وجه الفلسطيني لعدم رغبتهم في التفاوض سلمياً، إنما تفاوض من خالل بـسط القـوة والعنـف                 
 .االحتاللي

 

، تحدث فيه الكاتب عـن       التطبيقي العملي للصهيونية   االستيطانبعنوان   1981كتاب أبوعرفه   
ـ  االستعمارية في المدن والقرى الفلسطينية، حيث كانت عمليات         االستعمارالمخططات   تم فـي    ت

ظروف إقتصادية أو سياسية أو إستراتيجية ومع مرور األيام أصبحت تتم بشكل تكتيكـي ولهـا                
أبعاد أكبر من إستقطاب ليهود العالم، فقد كان الهدف األساسي منها هو إستراتيجي وتحقيق واقـع              

  .سياسي، ومن ثم أصبحت وسيلة لرسم الحدود االقليمية
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 من جميع االتجاهات، أمـا      المستعمرات القدس ب  محافظةق  ويتحدث أبو عرفه في كتابه عن تطوي      
االتجاهات المتعلقة بمحافظة بيت لحم فكانت منطقة جيلو والتي تشكل حلقة رئيسية مـن حلقـات                

بيت لحـم وحتـى تلتقـي       -حيث تمتد من جانبيها إبتداء من المنفذ الجنوبي للقدس        الطوق األول،   
بيـت لحـم علـى     -هي تمتد من شرق طريق الخليـل      بالقدس الغربية ومنطقة تالبيوت الشرقية و     

  . وحدة سكنية 5000أراضي جبل المكبر وصور باهر على شكل كتل ضخمة تحتوي على 

ية التي جرت خالل عقود االحـتالل منهـا         االستعماركما تناولت دراسة أبو عرفة أهم المشاريع        
ي مناطق األغوار لكن مع      والذي دعى إلى إقامة مستعمرات في مواقع إستراتيجية ف         مشروع ألون 

رض وأقـل عـدد    أكبر مساحة من األ   "بيقاً لمعادلة   تطتجنب المراكز السكنية العربية قدر االمكان       
  ".من العرب

عـن بعـضها الـبعض بقطاعـات         ركز فيه على عزل التجمعات العربية        مشروع شارون أما  
في القطاع الـشرقي مـن       اليهودي   االستعمار يهودية ولتنفيذ هذه الخطط يجب تركيز        إستعمارية

مدينية كبيرة في مرتفعات الضفة الغربية، األولى بيـت لحـم والخليـل              مراكز   3القدس، وإقامة   
 القرويـة تبلـغ     المستعمرات إليها عدد كبير من من       وإثنتان في األطراف الشمالية للضفة، مضافاً     

  .ةمستعمر 30

اريع األخرى تجنبهـا، محاولـة       والتي ركزت على المناطق التي تحاول المش       خطة غوش أمونيم  
 بـين القـرى والتجمـع       المـستعمرات ية األخرى، وتقوم بزرع     االستعمارلسد ثغرات المشاريع    

  .السكاني العربي في المرتفعات 

 ألف يهودي كمرحلة أولى أي يهودي مقابل كـل          120خطة متتياهو دوربلس تهدف إلى توطين       
  .ة تقام في األماكن االستراتيجيةة جديدمستعمر 50خمسة من العرب، بواسطة بناء 

 ء االسرائيلية في األراضي العربية المحتلة في ضـو        المستوطناتبعنوان   2004-الدويككتاب  
، يتناول في كتابه البعد التاريخي والجغرافي، وااليديولوجي والسياسي         قواعد القانون الدولى العام   

 خـالل المراحـل     المـستعمرات نظم  لالستيطان الصهيوني، والهيئات والمنظمات التي تخطط وت      
 في الوكالة اليهودية وهو المسؤول عن كـل مـايتعلق           االستعمارالعملية وتشمل هذه الهيئات قسم      

 الجديـدة   المـستعمرات ، ويقـوم بتزويـد      ية التخطيطية والتنفيذية والتحويلية   االستعماربالشؤون  
باالضافة إلى اقسام أخرى كثيـر      ة معتمدة على نفسها،     مستعمربمتطلبات االنتاج إلى أن تصبح ال     

  .منها من يهتم بالزراعة، واالسكان، والتخطيط والتطوير القروي ألخ
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لمحتلة تمهيدا لـضمها إلـى       والتي تمثلت في تهويد المناطق ا      االستعماركما تناول الدويك أهداف     
فـي   يحقق هدفا إيديولوجيا للصهيونية، ويتمثل فـي حـق اليهـود             االستعمارحيث أن   -إسرائيل

 أيضا هدفاً اقتصاديا يتمثـل فـي        المستعمرات، وتحقيق   )أرض اسرائيل (استيطان كل مكان من     
ين، وإسرائيل للموارد االقتصادية في االراضي المحتلة، باإلضافة إلى تحقيـق           مستعمرإستثمار ال 

عندما سياسياً وهو من أهم األهداف االسرائيلية ف       االسرائيلية في االرض المحتلة هدفا       المستعمرات
ية في االرض المحتلة، قد وضعت في إعتبارها أمـرين، أولهمـا            االستعماربدات بتنفيذ سياستها    

تعذر التوصل إلى حل للنزاع العربي االسرائيلي، عند ذلك تكون قد أمنت حدودها مـع الـدول                 
ـ         المستعمراتالمجاورة من خالل سلسلة      زاع  التي أقامتها، وثانيهما إحتمال التوصل إلى تسوية للن

  . كورقة ضغط ومساومةالمستعمراتالعربي االسرائيلي، فعند ذلك تلجأ إلى إستخدام هذه 

كما يتحدث الدويك في كتابه عن اإلدعاءات والتبريرات الدينية والتاريخية، أما اإلدعـاء الـديني               
 من  يرى قادة الحركة الصهيونية أن إقامة دولة يهودية في فلسطين هو تحقيق لما جاء في التوارة               

أن الرب قد وعد إبراهيم عليه السالم ونسلة بأرض فلسطين وما جاورها وبذلك أصـبح الـشعب        
اليهودي مالكا لفلسطين بموجي هذا الوعد اإللهي، أما اإلدعاء التاريخي تبرر الحركة الصهيونية             

قرنا  26إستيالئها على فلسطين بما لليهود فيها من حقوق تاريخية بفضل سكن أجدادهم فيها قبل               
من الزمن، حيث تزعم أن الحياة اليهودية في فلسطين لم تنقطع منذ أيام الرومان إلـى العـصور                  

  .الحديثة
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  الخالصة 

حـتالل  نواحي عدة، بعضها ركز على عقود اال       من   االستعمارتناولت الدراسات السابقة موضوع     
 وتوسيع المـستعمرات،    االستعمارال أنها جميعا كانت تخدم تطور       والتي اختلفت وجهات نظرهم إ    

 عادها الـسياسية واالقتـصادية    ية وأب االستعمارووجدت الباحثة أن معظمها ركز على المخططات        
عتداءات التي استخدمها االحتالل من أجل تهويد البالد، والسيطرة على أراضيها،           ، واإل واإلقليمية

مواقع االستراتيجية وكان كل مشروع     ية التي ركزت على أهم ال     االستعمارباإلضافة إلى المشاريع    
من المشاريع التالية يقوم بسد الثغرات التي تركتها البرامج والمشاريع السابقة من أجـل إحكـام                

 أن   الباحثة السيطرة، وتحقيق األهداف التي تم التخطيط لها عبر مراحل زمنية متعاقبة، لذلك ترى            
ية لم تتم بطـرق     فلفصل العنصري والطرق االلتفا   اتها وجدار ا  مستعمرسرائيلية القائمة ب  الدولة اإل 
واألهداف بعيـدة   ية  االستعمار وبناء على إتفاقيات أو تسويات إنما تمت بتنوع البرامج            ، عشوائية

المدى التي كان لها الدور البارز في بناء دولة متكاملة وقوية تحيط بجميع التجمعات الفلـسطينية                
ليها في حالة حدث أي هجوم أو ثـورة، وبـذلك تكـون             وتفصلها عن بعضها لسهولة السيطرة ع     
ت لها خالل عقود االحتالل جميعها، وما تـزال هنـاك           إسرائيل قد حققت جميع أهدافها التي سع      

 قائمة للتوسع والسيطرة على جميع أنحاء البالد وأهم المراكز االسـتراتيجية             إستعمارية مخططات
عة القوى وذلك تحت فرض واقع عسكري يمزق        وتحقيق دولة كاملة تحت ظل أقلية عربية منزو       

 عن بعضها البعض إلبقائها دوما في وضع دون المـستوى    لتجمعات الفلسطينية ويفصلها  القرى وا 
ة تتعلق بمصير الدولة الفلـسطينية     الذي وصل إليه االحتالل وعدم التفكير في مفاوضات مستقبلي        
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  اتاريخها وجغرافيته: بيت لحم  .21

 كلمتين من مركب سمإ لحم بيت العريقة، محافظةال هذه سمإ يعنيه ما معرفة من بد ال البداية في
 أهل رأي وعلى. السائد التقليدي الرأي حسب الخبز بيت الظاهري معناهاو ،ولحم بيت وهما

 في الليل قضى بها والمقصود بات، فعل عن صادر يتَب فكلمة السامية اللغات مختلف في المعاجم
 السفر ألن الليل، ودخول النهار النقضاء والسفر، السير عن نقطاعاإل ويعني ،المواطن من موطن
  .ليال وينقطع نهاراً يجري الناس، مألوف في

 وبعد بيت، الخيمة هذه سميت الخيم، تحت يبيتون بداوتهم، عصر في الساميون كان فلما
  .أخرى بناء مادة يأ أو الحجر أو الطين من كان سواء المنزل، على بيت اسم أطلقوا تحضرهم،

 المنازل، من طائفة كل البيت سمإ شمل لذلك االجتماعية، لفطرتهم معا، يسكنون الناس كان كما
 والقرى، المدن من العديد على تطلق بالدنا، في نجدها التسمية هذه من كثيرة أمثلة وهناك
 بيت أمر، بيت عور، بيت فجار، بيت جبرين، بيت ساحور، بيت جاال، بيت لحم، بيت:ومنها
  .الخ اكسا بيت عوا،

 العربية وفي وغيرها، والعبرانية كاآلرمية الخبز على دلتف السامية اللغات في لحم، كلمة أما
 وهو المطلق، معناها وأما التقيد، باب من إال الخبز على تدل ال بالعبرية ليخم وكلمة اللحم، على

 األلسنة من العريق يف عينه المدلول هو وهذا والقوت، الطعام فهو القديم،
  ).32،ص1992جقمان،.(السامية

 عن م780 قرابة يرتفع جبل على تقع وهي العريقة، الفلسطينية المدن من لحم بيت محافظة تعدو
 بيت محافظة تفصل التي المسافة وأما القدس، جبال سلسلة من الجنوبي الجزء في البحر سطح
 مدينتي مع لحم بيت محافظة تشكل و.كم10 عن دتزي ال فهي الجنوبية الناحية من القدس عن لحم
 وبيت لحم، بيت غرب شمالي تقع جاال فبيت ثالثيا، عمرانيا تجمعا ساحور وبيت جاال، بيت

  )457م،ص1984الفلسطينية، الموسوعة.( شرقيها ساحور

 محافظة سكن من وأول إحداهما، على المهد كنيسة تقع هضبتين على لحم بيت محافظة قامت 
  .م.ق2000 حوالي كنعانية عربية قبيلة ملح بيت

 زوجة توفيت لحم بيت محافظة في. الجليل إلى طريقه في يعقوب إليها قدموا الذين األنبياء ومن 
  .محافظةلل الشمالي المدخل في اآلن قبرها ويقع. بنيامين ابنها وضعت أن بعد راحيل يعقوب
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 العهد وفي. محافظةال في قريبة مغارة في ولد أنه حيث. السالم عليه المسيح السيد أيضا فيها ولد
 بعد م325 عام األول قسطنطين اإلمبرطور أم هيالنه االمبرطورة قامت المسيحي الروماني
 وال داود ولد لحم بيت وفي ).192- 191،ص2005حسونة،.(القيامة كنيسة ببناء للقدس مجيئها
 مصيفا لحم بيت يتخذ كان الذي سليمان كالمل بعده جاء ثم داود، النبي بئر يسمى  بئره فيها يزال
 المنصب وتولى فلسطين على ستولواإو الرومان بعده وجاء، أورشليم عاصمته من إليها يأتي له
 والذي تشير الباحثة له في بناء جبل الفرديس الذي يقع جنوب فلسطين على ملكا هرودس فيها

 الحرب زمن وقت إليها جأيل له قلعه هيرودس بنى م.ق 37 عام وفي.  بيت لحممحافظة
  ).15ص ، 2000شوكة،(

 قبل أالف ثالثة سنة حوالي العربية الجزيرة من فلسطين لىإ جاءت التي الكنعانية القبائل أما
  .كنعان أرض سمإب عرفت التي البالد في ستقرواإو والمزارع المدن ببناء قامت الميالد،

 وبقيت، بالثقافة وتميزت والتجارة، ناعةبالص شتهرتإ ألنها. مستقرة حضارة الكنعانيون وشكل
 هو توسعها عدم في السبب وكان حجمها، على محافظة العشرين القرن مطلع حتى لحم بيت

-22ص ،2000 جقمان،(.حولها السحيقة األودية وجود بسبب عنها الدفاع قوة على المحافظة
23(.  

 ومنهم كنعان، بأرض لحم بيت سميت ولذلك فلسطين حكم من أول يعتبرون والكنعانيون
 سكنوا الذين الفنيقيون ومنهم يبوس، أو) القدس (سالم محافظة وسكنوا بنوا الذين اليبوسيون
 واآلمونيين، الكنعانيون مثل الغربيون فمنهم قسمين إلى السامية القبائل وتقسم لبنان، شواطئ

 واألشوريون، األكاديون، ثلم الشرقيون فهم الثاني القسم أما واآلرميون، والفنيقيون، والمؤابيون،
 حزبون،.( احالي العراق أي والفرات دجلة النهرين بين ما بالد سكنوا الذين والبابليون،

 فلسطين، المقدسة الديار إلى الخطاب بن عمر دخل م648 عام في، و)10- 9،ص2008
 " يهف ورد باألمان صفرونيوس القدس لبطريك ميثاق عهد مرسوم وكتب المقدس بيت وبالتحديد
 عليه عيسى سيدنا مولد لحم وبيت القيامة وهي. وأديرتهم كنائسهم وعلى األمان، عليهم ليكون
 خارج وصلى لحم بيت محافظة الخطاب بن عمر زار ،)192،ص2005حسونة،"  (السالم
 ألحنية تلك لىإ ويقصدون لحم بيت يزورون المسلمون يزال وال القبلية، الحنية في الكنيسة
 ال أن سجال للبطريك عمر وكتب، )458ص ،1984 الفلسطينية، الموسوعة (.فيها ويصلون
 يؤذن، وال صالة فيها يجمع وال. واحد بعد واحد رجل إال المسلمين من الموضع هذا في يصلي
   .)21،ص ،1992 جقمان، ( ،شيء فيه يغير وال



 13

 بيت محافظة بتعمير الصليبيون قام. لحم بيت محافظة تنكريد بقيادة  الصليبيون دخل م1099 في
 مختلفة عمائر وشيدوا فيها، حصنا وبنوا القوطي، النمط على ديرا المهد كنيسة إلى وأضافوا لحم،
 بيت في العيش على يجرؤون اليهود يكن لم الصليبيين حكم فترة وفي. الكنيسة حول
  ).459،ص1984، الفلسطينية الموسوعة.(لحم

لسطين وجميع مدنها تحت السيطرة البريطانية ووصل االحتالل للعثمانين ومن ثم وقعت ف
 كثرت عهده وفي. والجهل األمية وسيادة بالتخلف تميز العثماني الحكم أما.واالسرائيلية
  ).192ص ،2005حسونة،(.التبشيرية اإلرساليات

تصف إو. م1917م حتى عام 1517من بداية متد فيها الحكم العثماني إلتي ما الفترة الزمنية اأ
ستبداد، وخاصة في القرنين السابع والثامن عشر، حيث عمت الفوضى، وكثر قطاع إلبالظلم ا

فلسطين عام ل وحتى مجيء االحتالل البريطاني ).104،ص2008حزبون،. (الطرق، واللصوص
م وكان من أخطر العهود التي مرت بفلسطين وبيت لحم، وكانت المهمة األساسية لسلطات 1917

 في فلسطين، االسرائيليم هي إنجاح المشروع 1948_1917ام مابين الذي دالبريطانياالنتداب 
 للشعب وكانت ردة الفعل الفلسطينية التصدي لهذه المخططات والدفاع عن الحقوق القومية

 ت،.مصطفى، د.(الشعب، وكان هذا حال سكان بيت لحم كجزء من أبناء هذا رضه ووطنهأو
خطر المراحل التي تمهد لدخول الصهاينة مع دخول بريطانيا لفلسطين بدأت أو، )18ص_17ص

 محافظة في فلسطين، فاالسرائيليإلى فلسطين، فقد عمل االنتداب جاهدا على إنجاح  المشروع 
.  كان لها دور بارز في المقاومة ضد هذا االنتداب الفلسطينية التيالمحافظاتبيت لحم من 

طين أثره الواضح على جميع كان لالحتالل البريطاني على فلس و).193، ص2005حسونة، (
 الذي كان له اليد الفعلية في ،المدن والقرى الفلسطينية فقد عانت جميع البالد من شر هذا االحتالل

 .فلسطينتمهيد الهجرة اليهودية إلى 

 

  لحم بيت محافظةل اإلسرائيلي االحتالل 2.2

 كغيرها أراضيها على ءباالستيال قاموا لحم بيت محافظة إلى الصهاينة ودخول م1967 حرب بعد
 أصحابها من وسلبوها% 60 الضفة أراضي من عليه استولوا ما بلغ حيث لمحافظات من

 ومجموعة شومرون :أبرزها ومن ،م1967 عام بعد اتمستعمر عدة وأقاموا الحقيقيين
 ةمستعمر 16  بيت لحممحافظة في االحتالل أقام م1985 عام وفي عتصيون، غوش مستعمرات

 حتى األخرى المستعمرات من المزيد إقامة لىإ ةاالسرائيلي وتهدف صهيونيا، 4292 فيها يقيم
 من المناطق أهالي استفز الذي األمر كاملة مدن هيئة على المستقبل في المستعمرات شكل يصبح
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 -  193 ص ،2005 حسونة،(. مختلفة بحجج وسرقتها أراضيهم على اإلسرائيلية االعتداءات
 االحتالل سلطات قامت حيث ،1967 عام لحم بيت محافظةل االسرائيلي تاللاالح  وقد بدأ،)194

 ،1967\12\25 بتاريخ الصادر 194 قرار بموجب السلطة صالحيات نفسها بتخويل اإلسرائيلي
 والمواصالت والتعليم والتربية الصحة مرافق تضم التي المدنية اإلدارة مستوى صالحياتها شملت

 بقيادة مرتبط هيونيص ضابط عليها ويشرف  والبلدياتوالزراعة، اخليةوالد االجتماعية والشؤون
 ، تعد1955عام في الصادر البلديات قانون بموجب هيو الغربية، الضفة في العسكري الحكم

 الخدمات تقديم ومهمتها سنوات، 4 كل مرة انتخابها يجرى مالي، استقالل ذات أهلية مؤسسات
 وفتح التنظيمية المخططات وضع :وظائفه أهم من ،قانونيا بتةالمث حدودها نطاق في للمواطنين
 األسواق وتنظيم التراخيص ومنح األبنية إنشاء ومراقبة والكهرباء بالمياه السكان وتزويد الشوارع
 عن الفعلية الوطنية السلطة غياب ومع الصحية، بالرقابة والقيام والحدائق الساحات وإنشاء العامة

 االحتالل ضد تقف التي المهام بجميع القيام البلديات هذه عاتق على وقع د فقالمحتلة المناطق
 والتدمير االستعمار من ومزيد األراضي من المزيد ضم إلى الهادفة التوسعية، ومشاريعه
التي  العسكري، الحكم سلطات ، مما أغاظوالتهجير الضرائب من ومزيد والتجويع االقتصادي

 وخططها، برامجها تنفيذ من تمكينها لعدم البلدية، المجالس وجه في العراقيل جميع بوضع قامت
 المجالس وأعضاء لرؤساء الوطن خارج إلى األبعاد منها متعددة، بأشكال أساليب باتخاذ وقامت
  .األعضاء من مجموعة على الجبرية اإلقامة وفرض االعتقال ومنها البلدية،

 لحم بيت في البلدية المجالس بحل قرار اربإصد  قامت السلطات االسرائيلية1980 عام  ففي
 األعوام في وقلقيلية دبوان، ودير وجنين، ودورا اهللا ورام والخليل والبيرة نابلس في لحلها تمهيدا
 لحم بيت بلدية مجلس نصيب وكان اإلسرائيليين، الضباط من عدد وتعيين 1983 و1982 المقبلة
 أكثر حزبزن جورج لحم بيت بلدية رئيس نائب على الجبرية اإلقامة فرض الممارسات، هذه من
 الحكم من مباشر غير بتدخل المجلس، ومن البلدية رئاسة نيابة عن إقالته ثم ومن مره، من

 الفلسطيني الشعب أبناء رفض التي المدنية اإلدارة مع التعاون يرفض أنه بحجة العسكري،
 بتشكيل وذلك للمدن، التنظيمي طيطالتخ مجال، كما تدخلت سلطات االحتالل في  معها التعامل
 تخطيط صالحية وهو يعطي ،1971 عام في 418 رقم العسكري باألمر أعلى تنظيمي مجلس
 إقامة أو الحدود توسيع بشان البلدي المجلس يتخذه قرار أي لغاءإ ويستطيع ،وتنظيمها المدن

 من يصدر يةاألبن ترخيص موضوع وجعلت البلدية، حدود خارج أو داخل، سكنية مشاريع
 إسرائيل وترفض المحتلة، األراضي في االسرائيلي االستعمار عملية لتسهيل وذلك ،خاللها
 لمساحات الغربية القدس بلدية ملكية وتدعي لحم بيت محافظةل الشمالية الحدود على الموافقة
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 الكبرى االستعمارية المستعمرات من واحدة عليها أقيمت التي لحم، بيت أراضي من واسعة
 ).92ص-89ص ،ت.د مصطفى،( ).هارجيلو(

  

  .2004 عام وحتى 1967عام بعد لحم بيت لمحافظة السياسية الجغرافية 3.2

 ²كم607,858 القدس وتبلغ مساحتها محافظة من راًمت كيلو8 بيت لحم على بعد محافظةتقع 
فلسطينية األراضي ال(، ويحدها من الشرق البحر الميت ومن الغرب إسرائيل  ) دونم5607858(

 ويحدها من الشمال محافظة القدس ومن الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية )1948المحتلة عام 
  .محافظة الخليل

م فوق سطح 900وتتباين تضاريس المحافظة من الهضاب المرتفعة والتي تصل في ذروتها إلى 
لبحر الميت، م تحت سطح البحر عند ا412البحر في رأس بيت جاال وحتى أدنى إرتفاع وهو 

األمر الذي أدى إلى التنوع المناخي الواضح من خالل التباين في درجات الحرارة وكميات 
 أريج لألبحاث التطبيقية، القدس، دمعه. ( في اإلرتفاع عن سطح البحراألمطار مع التغير

  ).2001تقرير

 بهدف المحافظة أراضي من مربع كم18,5 مساحته ما إسرائيل، اقتطعت اإلسرائيلي االحتالل بعد
 اليوم مسجل هو كما المحافظة مساحة لتصبح الجديدة، اإلسرائيلية القدس بلدية حدود إلى ضمها

 رئيسية تجمعات ثالثة على موزعين نسمة  ألف 180 يقارب ما يسكنها مربع، ²كم607,858
 جئين،آلل مخيمات وثالثة سكنيا تجمعا 72 الى باإلضافة ساحور، بيت جاال، بيت لحم، بيت: هي

 وأقامت المحافظة أراضي من%) 3 (مربع كم18,7 على االستيالء تم االحتالل عقود وخالل
 إلى باإلضافة إسرائيلي، مستعمر ألف 75 يقطنها دونما 16110 مساحة على المستعمرات عليها
 على ستولتإو البعض، بعضها عن الفلسطينية التجمعات عزلت التي االلتفافية الطرق من شبكة
 تقدر بمساحة االلتفافية، الطرق عدد لزيادة مستقبلية إسرائيلية خطط وهناك طولي، كم32 حةمسا
  ).2009 تقرير الفلسطيني، اإلعالم وزارة. (كم77ب

  

 بيت لحم قبل قيام محافظةإتضح للباحثة بعد إستعراض هذا الفصل وما به من خلفية تاريخية ل
  : مايلي1967إسرائيل وحتى بداية االحتالل 
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بيت ولحم ومعناها الظاهري بيت الخبز، :  بيت لحم مركب من كلمتين وهمامحافظةسم إ •
 .وبيت صادرة عن فعل بات، والمقصود بها قضى الليل في موطن من المواطن

 بيت لحم لذلك سميت محافظةالكنعانيون يعتبرون أول من حكم فلسطين، بما فيها  •
 . بيت لحم بأرض كنعانمحافظة

 مرت على فلسطين وبيت لحم هي فترة االنتداب البريطاني وهي أخطر العهود التي •
، حيث كانت المهمة األساسة لإلنتداب البريطاني هي إنجاح 1948-1917الفترة الممتدة من عام 

 في فلسطين، وتقسيم البالد إلى دولتين عربية ويهودية، هدفها منح اليهود االسرائيليالمشروع 
 .ساسةاألراضي الخصبة والموانيء الح

 لحم إستولى على معظم أراضيها،  بيتمحافظة ودخول الصهاينة إلى 1967بعد عام  •
ات سميت مستعمرات غوش عتصيون، باإلضافة إلى سيطرتهم على أهم مستعمرقاموا عدة وأ

 .المواقع اإلستراتيجية فيها

 من أراضي المحافظة بهدف ضمها إلى حدود ²كم18,5إقتطعت إسرائيل ما مساحته  •
التي عزلت التجمعات الفلسطينية  القدس اإلسرائيلية الجديدة، وإحاطتها بالطرق اإللتفافية ةمحافظ

كم 77عن بعضها البعض، وما زال هناك خطط إسرائيلية لزيادة عدد الطرق اإللتفافية تقدر بـ
 .طولي
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  لحم بيت محافظة في اإلسرائيلي االستعمار 3.1

ة كبير بأعداد المناطق هذه زرعب االحتالل سلطات قامت ،1967 عام الغربية الضفة احتالل منذ
 الفلسطينية المدن جميع وإحاطة ،االسرائيلي للكيان نهائيا لتهويدها تمهيدا المستعمرات من
 منذ لحم بيت محافظةتعرضت و .وحدتها وإضعاف البعض بعضها عن وتقطيعها المستعمراتب

 بدايات في نصيبها وكان أراضيها، في والتوسع ارستعملال  1967 احتالل الضفة الغربية عام
 الفترة هذه في االستعمار تركز فقد األخرى، المدن من غيرها من أقل المستعمرات من الدولة قيام
 الضفة أراضي جميع على قدمه بوضع االحتالل مقا ثم ومن والخليل، ونابلس القدس محافظة في

  .الغربية

  

 نظر وجهة من( :الغربية الضفة في اليهودية اتمستعمرلل ة والسياساألمنية األهمية 3.1.1

  ).إسرائيلية

 قيمتها أن األولى النظرية ات،مستعمرلل األمنية القيمة إزاء نظريتان اإلسرائيلي الجمهور لدى
 أن وترى ثانوية، عسكرية أهمية االستعمار تولي النظرية وهذه الدولة، حدود تعزيز أي سياسية،
 النظرية هذه تقول كما البقاء استمرار تحقق ألنها سياسية أهمية هي لالستيطان الرئيسية األهمية

 أن ويمكنها اليومية، األمنية األمور في اإلسرائيلي للجيش مساعد بدور تقوم المستعمرات نإ
  .قوية دفاعية قاعدة تشكل

  :بأسبا لعدة هاما أمنيا عنصرا الحدودية المستعمرات فتعتبر الثانية النظرية أما

  .األسرة وعن البيت عن يدافعون المستعمرون - 1

 بكفاءة ويتمتعون اإلسرائيلي الجيش في المختارة الوحدات خريجو هم المستعمرات أبناء - 2
  .عالية عسكرية

 إنشاءو بل ،السريع والتجنيد المسبق اإلنذار على االعتماد يجب_  أولتشرين حرب تجربة - 3
  ).58ص ،1985 شليف،. (المفاجئ لهجوما لمواجهة المستعمرات من مؤلف خط
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  : بيت لحممحافظة في سرائيلي اإلاالستعماربداية ومراحل  2.3 

  1977-1967) حزب العمل (األولى المرحلة  •

 المهمات رأس على ،1967 منذ المحتلة العربية األراضي في اإلسرائيلي االستعمار كان
 هذه في األكبر االهتمام كان. 1977 سنة تىح السلطة على المتعاقبة عملال لحكومات المركزية
 دولة مستقبل أن يرون كانوا العمل حزب فزعماء ،واألمنية السياسية األهمية على يركز الفترة

 عليها أطلق محددة مناطق على أساسية بصورة التركيز فجرى ،االستعمار على معلق إسرائيل
 السورية، الهضبة ،)عتصيون غوش( والخليل لحم بيت األردن، غور: وهي أمن مناطق عبارة
  .القدس إلى إضافة ،الشيخ شرم حتى رفح مشارف من الممتد الشريط

 1977-1967 الواقعة الفترة خالل اإلسرائيلي العمل لحزب يةاالستعمار الخريطة فحسب
 كان وقروية، ةينمدي استيطانية مستعمرة 76 عليها وأقيمت الدونمات، من اآلالف مئات صودرت
 نشاطا لحم بيت محافظة شهدتو  مستعمرات،7 منها والخليل لحم، بيت حافظةم نصيب

 إقامة تشكلُ مما القدس، محافظةل أساسية أمنية  منطقة اعتبرت نهاإ حيث ،ملحوظاً إستعمارياً
 منطقة بين الجغرافي للتواصلو، الجنوب ناحية من للقدس إستعماريا تواصال فيها المستعمرات

 هاتين في االستعمار تم فإذا ،بالقدس يختص فيماو كبيرة، إستراتيجية أهمية لالخلي وجبل لحم بيت
 السيطرة أن كما ،سياسيا مركزاً كونها لىإ إضافة ستراتيجي،إ مركز للقدس أصبح المنطقتين،

 األردن لغور أو الجنوب، في والنقب الميت للبحر سواء الطرق محاور على السيطرة تعني عليها
  ).xxv، ص1981الجعفري،(.الشمال في والجليل ةالسهلي والمناطق

 في الغربية الضفة في المستعمرات حجم زيادة في كبيراً نجازاًإ حقق أنه العمل حزب يعتبر لم 
 يكن لم للحكم الليكود صعود فحتى له، خططوا ما وفق  الحكم، العمل حزب فيها تولى التي الفترة
 النظرية من جزءاً المستعمرات كانت حيث ،للكلمة يقالدق بالمعنى ستيطاني،إ هيكلي تخطيط هناك
  ).133ص_128ص ،111،1998االقتصادي،العدد صامد.(العمل لحزب األمنية

  

  1985-1977) الليكود عهد (الثانية المرحلة •

 حزب السلطة تولى حيث ،سرائيليةاإل السياسية ريطةالخ في تاريخي نقالبإ الفترة هذه في حدث
 بالوعد يتعلق فيما خصوصا تطرفا، األكثر حزابحد األأ ووه. بيغن ممناحي برئاسة الليكود
 يؤكد وهو القديم، موطنه إلى اليهود تعود والتاريخي الحق وفي اليهودي، الشعب آلباء اإللهي

 في جرتفقد ).13ص ،2007 الشيخ،.(الكاملة إسرائيل أرض على تسيطر أن الحق إلسرائيل أن
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 فرزته جديد مناخ في االستعماروحدث هذا .1967 سنة منذ ريةإستعما عملية أوسع الفترة هذه
 الضفة في االستعمار تخذإ للحكم الليكود حزب تولي فمنذ ،سبقها وما مصر، مع السالم معاهدة
 .السابق في عملال حكومات وضعتها التي يةاالستعمار للخريطة ومكمال جديداً عدداً الغربية
 توخصص عديدة، استيطانية ومشاريع مخططات بيغن حيممنا بزعامة الجديدة الحكومات وضعت

 إقامة هو األساسي الهدف وكان ضخمة، ميزانيات والبرامج الخطط هذه تحقيق أجل من
 بيغن، حكومة رفعته الذي الشعار مع نسجاماإ وذلك الغربية، الضفة أنحاء جميع في مستعمرات

 على الممتدة المنطقة في أساسية بصورة االستعمار تركز وقد ،الكاملة إسرائيل أرض تحقيق وهو
 في أي. وأريحا والخليل، لحم، وبيت القدس، ومنطقة اهللا، رام_نابلس وطريق جنين، محور طول

 على السيطرة ولتسهيل، )xliv، ص1981الجعفري،. (العالية السكانية الكثافة ذات المناطق
 فكرةاالسرائيلية  لحكومةا طرحت الفلسطينية المدن وباقي لحم بيت محافظة في األراضي

 موضع ضعوو، االستعمار سيعزز بدورهو القرى روابط فكرة طريق عن القرويين، ستغاللإ
 لحم، بيت محافظة في وأخرى الخليل، في قروية رابطة وضعت 1978 عام في مرة ألول التنفيذ
 الستغاللها القرى داخل حتراماإ األقل الشخصية ختيارإ يتم وكان قمصية، بشارة رئيسها كان

 لروابط واألموال، الحوافز تقديم فإن والخدمات، األموال من الحرمان وجود ومع االحتالل لصالح
 طريقهم عن األراضي تسريب وتسهيل بهم والوثوق منهم القرى أهالي تقرب إلى سيؤدي القرى

  ).571ص ،2003 هيرست،. (مشاكل أية دون لالحتالل

 في التضارب رغم الفترة هذه في االستعمار وتيرة تارتفع1990-1985 الثالثة المرحلة •
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 التي المستعمرات عدد بلغ حيث) والليكود العمل (الحاكم االئتالف جناحي بين يةاالستعمار الرؤية
 أقيمت التي المستعمرات إجمالي من% 11 نسبته ما أي مستعمرة، 17 المرحلة هذه خالل أقيمت
 الذي أو له المخطط أو المكتمل الجدار داخل منها مستعمرة 12 الغربية، الضفة أراضي على
 يشير الرسم البياني التالي ).25ص ،2004 الفلسطيني، الجهازالمركزي لإلحصاء.(اإلنشاء تحت

  . خالل المراحل التي تعاقبت فيها االحزاب االسرئيلية على السلطةاالستعمارإلى تصاعد عمليات 

  

  2004-1991 الرابعة المرحلة •

 الفلسطينيين بين السالم اتفاقيات توقيع الفترة هذه شهدت 2004-1991 بين ما الواقعة الفترة في 
 الفلسطينية، األراضي على اإلسرائيلية المستعمرات وتوسيع بناء من إسرائيل زادتو وإسرائيل،

 الدونمات آالف اإلسرائيلية الحكومات صادرت أن الهجمة هذه من لحم بيت محافظة نصيب كان
 منطقة في الهجمة هذه تركيز وتم ،المستعمرات وبناء توسيع أجل من الزراعية ياألراض من

 قد اآلخر والبعض الضعفين، أو الضعف الى زاد المستعمرات بعض حجم نأل عتصيون، غوش
 جديدة أجزاء نقل تم الشيخ شرم التفاقية وتبعا 2000 العام من أيار وفي.أضعاف خمسة لىإ زاد
. طبيعية محمية تسمى جديدة منطقة ضمنها من الفلسطينية الوطنية دةالسيا إلى المحافظة من

 أصبح  أسلو المرحلة االنتقاليةالتفاقية تبعاً لحم بيت لمحافظة السكانيو اإلداري التقسيم فإن وعليه
 بيت لحم، كما ويشير الجدول محافظةداري ل التقسيم اإلبينالذي ي) 6( رقم ملحقكما هو مبين في 

  . بيت لحممحافظة لاالستعمار المالحق إلى ملخص عمليات في) 14(رقم 

  

   :الكبرى القدس مشروع 3.3

 لتوسيع مشروع نجازإ القدس بلدية رئيس نائب بنفنسي ميرون الدكتور علنأ 1971 عام في
 هذه وضمن جنوبا، لحم بيت وحتى شماال اهللا رام من الممتدة المناطق لتشمل القدس بلدية حدود
 قام 1974 عام فيو القدس، حول ياالستعمار الحزام تشكل مستعمرة، 15 أقيمت ةالمحدد البقعة

 محافظة مستقبل حول جديداً مشروعا وقدم بنفنسي، فكرة بتعديل بتكلر رافل اإلسرائيلي الدكتور
 والبيرة اهللا رام بين الممتدة المناطق في التوسع شمل العمراني، وتطويرها ومستقبلها القدس
 1991 معروف،.(لحم بيت حتى وجنوبا اللطرون حتى وغربا شرقا، والعيزرية يسوأبود شماال،
 الموسعة محافظةال حدود على  في فترة السبعيناتيطلق الكبرى القدس مصطلح، وكان )16،ص
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 القدس وتحدد ،ذلك من أوسع مساحة يشمل فالتعبير اليوم أما وغيلو، الفرنسية، التلة مثل فقط،
 ستيالءاإل تم ضياأر في اإلسرائيلية المستعمرات من المركز ممتدتي يندائرت خالل من الكبرى
 في بنيت التي اإلسرائيلية الضواحي مستعمرات الداخلية الدائرة وتشمل ،1967 عام في عليها
 أغلبية تعزيز إلى تهدف الضواحي وهذه نسمة، 170,000 من أكثر اآلن يقطنهاو الشرقية، القدس

 رقعة تضييق وبالتالي لليهود، المساكن توفير خالل من نفسها حافظةمال في ساحقة إسرائيلية
 في اريفه مع الفلسطينية القدس توحيد أمام ماديا عائقا تقيم أيضا وهي ،العرب السكان توسع
 والشرق الجنوب من بالقدس تحيط فهي المستعمرات، من الخارجية السلسلة أما و،الغربية الضفة

 خطته شرح خالل من الكنيست أمام له خطاب في شارون وعد ،1991 عامأواخر فيو .والشمال
 من كثيفا حزاما يبني بأن نسمة، مليون إلى الكبرى القدس في اإلسرائيليين السكان عدد لزيادة

 ووفق مباشرة، القدس من الجنوب إلى بيتار، ببلدة مروراً األخضر، الخط من يمتد المستعمرات
 ببناء ووعد كما. عتصيون غوش لىإ ووصوال نسمة، 70,000 لىإ السكان عدد سيصل المخطط
 وبعد رابين وافق 1992 عام وفي، لحم بيت تجاهإب شماال أفرات لتوسيع الوحدات من اآلالف
 الواقعة المستعمرات تربط التي عتصيون وغوش غيلو طريق ستكمالإ على قصيرة بفترة انتخابه
  .دوالر ونملي 42 مقدراها بتكلفة بالقدس، لحم بيت جنوب

 اليعيزر بن أعلن كما القدس، عن الدفاع خط من يتجزأ ال جزءا عتصيون غوش الحكومة وتعتبر
 إلى ذلك وأدى).41ص-36ص ن،.د ، أرونسون.(رئيسية أمنية أهمية ذات العريضة الطريق أن

 غوش في ستيطانيةإ وحدة 2005 وإقامة، أصحابها من الفلسطينية األراضي من المزيد مصادرة
 التواصل وقطع ومدنها، لحم بيت محافظة تطور دون للحيلولة القدس من الجنوب لىإ صيونعت

) 5( رقم يشير ملحق).99،ص2005 ،رمنصو.(والقدس اهللا ورام والقدس لحم بيت بين الجغرافي
  .إلى مخطط القدس الكبرى

  

   :الموسعة القدس حدود ضمن اإلسرائيلية للمستعمرات نموذج •

   غنيم أبو •

 الطرف أقصى عند لحم بيت محافظة من الشمال لىإ تقريبا كم2 بعد علىأبو غنيم جبل  يقع
 ساحور، وبيت لحم بيت من فلسطينيون يملكها أراٍض ضمن وذلك القدس، بلدية لحدود الجنوبي

 االحتالل سلطات واصلت التيالصنوبر أشجار من غابة الجبل وتغطي ،وصورباهر طوبا، وأم
  وتعودفيها سكنية منازل أية بناء الفلسطينيين على وحظرت خضراء، منطقة هاوأعلنت زراعتها،
 تهويد في يةاالستعمار اإلستراتيجية ستكمالإل غنيم أبو جبل ضم من االحتالل لسلطات األهمية
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 منذ القدس في بناؤها تم التي اليهودية األحياء من الخارجية الحلقة إغالق لىوإ ،القدس محافظة
 الوالية حدود وتدخل الفراغ، هذا إلى لحم بيت تمتد أن خشية هو ذلك من واألهم ،1967 سنة

  ).443ص ،2003 ، الجوابرة.(للقدس القضائية

 قراراً نيتنياهو، بنيامين برئاسة القدس لشؤون اإلسرائيلية الوزارية اللجنة تخذتإ 1997 عام فيو
 عليه يطلق الذي غنيم، بوأ جبل فوق الشرقية، بالقدس سكنية وحدة 6500 بإنشاء يقضي ،خطيراً
 ،2001 الخطيب،. (جداراً تشكل التي المرتفعات العبرية باللغة وتعني). حوما-هار (سمإ اليهود
 في وتحديداً االستعمار بدايات من اإلسرائيليين أنظار محط البقعة هذه كانت وقد ).60ص
 هذا فكرةوجاءت ، )سياسيا حرشا (غنيم أبو جبل منطقة في إسرائيل أقامتحيث  ،1967عام

 المنطقة، هذه في بيوتهم بإقامة العرب قيام دون تحول حتى كيميت، الكيرن قبل من الحرش
 اليهودية، األحياء طوق من كجزء إضافي، يهودي حي لبناء حتياطاإ التالل هذه تبقى أن وضمان
 العرب من صودرت التي األراضي على غالبيتها أقيمت التي األحياء وهي بالقدس، يحيط الذي
 الجديد ياالستعمار المشروع هذا من األكبر الخطر، ويمثل 1967 عام بعد الشرقية، القدس في
 وبيت لحم، بيت فيها، بما للقدس، مجاورة فلسطينية وقرى مدنا كماشة بفكي سيحاصر كونه

 مجلة( .))عتصيون غوش (( اتمستعمرب ستحاصر التيهي و جاال، وبيت ساحور،
  ).21-20ص ،1998 ،112صامد،عدد

 أبوغنيم ةمستعمر ، ألنجغرافية :منهاو ،جوانب عدة في المشروع لهذا الفعلية الخطورة تكمنكما 
 من الشرقي الشطر حول إسرائيل تقيمها التي المستعمرات مسلسل في األخيرة الحلقة تعتبر

 عالمجتم وحدة وتعريض الغربية الضفة أنحاء بقية عن نهائيا عزلها بهدف القدس محافظة
 التركيب من المشروع هذا ينالف ديمغرافيا أما، ومعزولة جزر إلى وتحويله للخطر الفلسطيني
، كما يهودي مستعمر ألف 50 الستيعاب مخططا ينفذ أنه حيث القدس داخل والديني السكاني
 على ستقام التي ةمستعمرال ألن الفلسطيني االقتصاد على مدمرة آثار لىإ المشروع هذاسيؤدي 

 الذين والسياح المسيحيين الحجاج استقطاب على قادرة سياحية محافظة ستكون غنيم بوأ جبل
  ).61ص-60ص ، م2001، الخطيب.(لحم بيت محافظة يزورون

 حول إقامتها إلى اليهودية الدولة خططت التي المستعمرات من غنيم أبو ةمستعمر ولذلك فقد كانت
 الجنوبي الجزء في ةمستعمرال هذه مخطط ويقع الجهات، جميع من لتطويقها القدس محافظة
 هذا إقامة بشان قراراً تتخذ أن االحتالل سلطات ستطاعتإ وقد ،القدس محافظة من الشرقي
 يتم وبذلك ،المقدسة محافظةلل الغربية والجنوبية الشرقية، الجنوبية البوابة مشروع لتنفيذ المخطط
  .القدس حدود ضمن الواقعة المستعمراتب المجاورة العربية والقرى المدن حصر
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 معالم تغيير وخارجها القدس داخل المخططات، هذه تنفيذ من االحتالل سلطات أرادت كما
 المستعمرين لحساب العرب المواطنين أعداد وتقليص والدينية، والثقافية الحضارية محافظةال

 باقي عن القدس قةمنط فصل يتم أن بعد اليهودية بالتجمعات العربية األحياء ومحاصرة اليهود،
) الدولة (أراضي على العرب لألهالي العمراني التوسع ومنع األخرى، الفلسطينية والقرى المدن
: قسمين لىإ الغربية الضفة قسمت قد اإلسرائيلي االحتالل سلطات تكون وبهذا، القدس حول

 صامد، جلةم. (يهودا رسميا يهوتسم وجنوبي السامرة، اإلسرائيلية الحكومة تسميهو شمالي،
  .)137ص- 136،ص1998 ،111العدد

 

  ):جيلو (هارغيلو •

 مساحتها البالغة جاال بيت لقرية التابعة الرأس جبل منطقة في 1976 عام ةمستعمرال هذه أنشئت
 أراضي لىإ وضمها  هذه األراضيمصادرت وتم، )35ص م،2001 الخطيب،( دونما،4600
 ارتفاع على دونم،) 2700 (التاريخ ذلك في مساحتها بلغت حيث ،1970 عام القدس محافظة

  .البحر سطح عن) م840(

 يف وبدأت ،1970 عام في ةمستعمرال لهذه التحتية البنية إقامة في اإلسرائيلية رافاتجال وبدأت
  .التالي العام في السكنية الوحدات إقامة

 حول أقيم الذي ياالستعمار الطوق من جزءا تكون أن ة،مستعمرال هذه إقامةكان الهدف من 
 جنوب في أقيمت التي المستعمرات كبرأ من ةمستعمرال هذه وعدت الجنوبية، الجهة من القدس
 وعدد ،مستعمر) 30200 (حوالي 1993 عام حتى المستعمرين عدد وبلغ القدس، محافظة
 2001 عناب،.(دونم) 2743 (بحوالي تقدر ومساحتها وحده) 10000(السكنية وحداتها
، العامة المساحة من% 90,2 من أكثر بها العمرانية المنطقة وشكلت، )108ص- 107،ص
 مستعمر ألف 30,3 من أكثر لىإ 1989 عام مستعمر الف28 من بها المستعمرين عدد ارتفعو

 عودة، القدس دينةم في اإلسرائيلييطان االست بعنوان السابع القدس يوم مؤتمر. (1996 عام
 ).156ص-155ص ، 2005
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  . بيت لحممحافظة في إلسرائيليةا المستعمرات 3.4

 على واالستيالء لالستيطان الفلسطينية  المحافظاتمن كغيرها لحم بيت محافظة تعرضت
 يومنا حتى، والسلطة على  االسرائيلية الحكومات وتتابع ،اإلسرائيلية الدولة قيام منذ األراضي

 وهنا الفلسطينية، اضياألر حساب على والتوسع ،االستعمار شر من المحافظة تسلم لم هذا
 لحم، بيت محافظة رضأ على االحتالل أقامها التي اإلسرائيلية المستعمرات أهم ةالباحث عرضتس

 مستقبلية وأمنية سياسية، واستراتيجيات خطط بوضع االتجاهات جميع من االستعمارب وتطويقها
إلى ) 4( رقم ير ملحقيش .كاملة اإلسرائيلية بالدولة المستعمرات تلك ربط إلى مستقبال تهدف
  .ي للمحافظةاالستعمار والتقطيع  بيت لحممحافظة االسرائيلية في المستعمراتموقع 

  

   عتصيون غوش  3.4.1

 أنه كما ،جداً مهم ستراتيجيإ موقع وذات للقدس، الجنوبية البوابة اإلسرائيلي االحتالل يعتبره
 الجنوبية القواعد أهم من اليهود ويعتبره لحم، بيت محافظة في المستعمرات لجميع القاعدة بمثابة

 بالمشاهد مليء نهأ االحتالل يدعي حيث ،1948 االستقالل حرب بعد خصوصا القدس محافظةل
 األراضي ويعتبرونها وإسحاق، إبراهيم من أجدادهم، زمن والشجاعة البطولة وقصص التوراتية

 األردني الجيش ضد عنها دفاعا اليهود من الكثير وسقط العرب مع الحروب عليها وقعت التي
 وتم االستيالء عليها مجدداً في عام ،عتصيون غوش أجل من النضال بموقع ويصورونها

1967.) www.gush‐etzion.org.il(.  

  

  عتسيون كفار  •

 بعد المحتلة الفلسطينية األراضي في ةمستعمر أول وهي م1967 عام فية مستعمرالهذه  أقيمت
 وبيت والخضر رطاسإ قرى أراضي على أقيمت اذ لحم بيت محافظة في تقعو. م1967 عام

 توسعت وقد .)96ص-95،ص 1993صبيح،أبو(. األردني للجيش سابق عسكري موقع أمرعلى
 نحو مصادرة تمت حيث العربية الخضر قرية حساب على واضح بشكل ةمستعمرهذه ال
 أنهم إال العليا، العدل محكمة إلى قضيتهم رفعوا  الذينالقرية من شخصا 21 لىإ تعود دونم1000

ة مستعمر، وسكان هذه الدونم 4500راضي التي تقدر مساحتها ب األمصادرة إلغاء من يتمكنوا لم
 من مشابه وعدد إفريقيا، وجنوب وبريطانيا فرنسا من منهم% 25  أن حيث الجنسيات متعددو
  .األمريكية المتحدة الواليات
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 صـغير،  وفنـدق  للـصلب،  وآخر للشموع مصنعو دواجن، مزرعة على ةمستعمرتحتوي هذه ال  
 كتلـة  مـستعمرات،  أهم من تعتبرو،  تدريب وميدان وكنيس، ومطعم، أطفال، وروضة ومدرسة،
 لحركـة  تابعـة  الكيبـوتس  فئـة  من دينية ةمستعمر وهي ،)75ص ،198 الجعفري،(.عتصيون
 عتـصيون  غـوش  لمجلس إداريا تتبعو اقتصادها في الزراعة على عتمدتو ،همزراحي هبوعيل
  ).96ص_95ص،1993 صبيح،بوأ(.اإلقليمي

 

 شفوت ألون  •

أقيمت على ). الحارس الصغير(وانشئت على يد حركة هشومير هتسعير  1971أقيمت في عام 
الت دائمة،  دونما وهي مستعمرة مبيت، وجميع أبنيتها فيل470أراضي قرية نحالين على مساحة 
  ).22، ص1994التفكجي، .(أقيمت فيها أكاديمية عليا للتلمود

 عتصيون، هار سمهاإو تلميذاً 169 و مدرسا 18 تضم دينية مدرسة ة علىمستعمرتحتوي هذه ال
 عليه تشرف االسرائيلية للدراسات ومعهد ستيعاب،لإل ومركز للفنون، ومعهد ميدانية، ومدرسة
 ،أطفال وروضة ثقافي، وناد وكنس، والحظائر، المزارع بعض ويوجد والتعليم، التربية وزارة

 فيها وتقيم ،وإسرائيل المتحدة والواليات إفريقيا جنوب من  فيها فمعظمهمالمستعمرينوأما عن 
 من أكبر عدد ستيعابإل مهيئة مستقبال وهي ،والمعاهد المدارس طالب إلى إضافة عائلة 70 نحو

 في وتعتمد ،حمزراحي هبوعيل لحركة تابعة تعاونية زراعية ةستعمرم تعتبرنها أل، المستعمرين
 للحاسبات مصنع مثل مصانع، عدة ، ولذلك فقد وجد فيهاوالصناعة الخدمات على إقتصادها
 ومعهد ،بالسيارات الخاصة الكهربائية لألدوات ومصنع اليدوية للبطاريات ومصنع ،الصغيرة
 ستيعابلإل ومركز ةاالسرائيلي للدراسات ومعهد التوراة متعالي لنشر كبيرة خاصة ومؤسسة للفنون

 ،1993، أبوصبيح.(اإلقليمي عتصيون غوش لمجلس إداريا تتبع، وهي الجدد المهاجرين
  ).35ص ت،. د حرب،أبو.(تعاونية زراعية مستعمرة تصنفو، )25ص_24ص

  

 أفرات •

ستعمرة دائمة عام إلى م وتم تحويلها 1979أقيمت على أراضي قريتي إرطاس والخضر عام 
 ).20، ص1994التفكجي، .(ةمستعمر، وقد صودرت مساحات واسعة لتوسيع هذه ال1983

 

 لحركة التابعة" همزراحي هبوعيل "حركة وتتبع واإلسكان، البناء وزارة إقامتها على يشرفو
 كبير عدد يعمل كما والسياحة، الخفيفة الصناعات بعض في وهامستعمر يعمل ،الديني الكيبوتس
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 ، ت.د حرب،أبو).(بلده\عياراه (وتصنف، )131ص ،1986عايد،.(القدس محافظة في منهم
  ).35ص

 

 اليعازر •

، وتعتبر من المستعمرات الدينية، التي أنشاتها 1975أقيمت على أراضي قرية الخضر عام ، 
 ).20، ص1994التفكجي، .(حركة هبوعيل همزراحي

 قرية من دونما 270 إليها وأضافت ،1969) وماي (أيار في بتوسيعها االحتالل تسلطا قامت
   ).11،ص1981 ،يالجعفر.( الخضر

 ،الحاسبة لآلالت مصنع فيها يوجد حيث السياحية، والخدمات الصناعة على اقتصادها في تعتمدو
 تحف إلنتاج ومصنع األطفال، للعب ومصنع الكيماوية، لألجهزة ومصنع لكترونياتلإل ومصنع
 أبوصبيح.(اإلقليمي عتصيون غوش لمجلس إداريا تتبع، صناعي ئيكيميا ومختبر الجدران،

 مستعمرة \شيتوفي موشاف وتصنف القدس، محافظة ضمن وتقع، )22ص_21ص ،1993،
   .)34ص ن،.د حرب، أبو.(تعاونية زراعية

  

  )نوكديم(ديفيد يليإ  •

 أيدي على قتلوا الذين المجاورة تكواع ةمستعمر سكان من ثنينإ إلى نسبة االسم بهذا سميت
 تقعوهي  والفرديس، تقوع قرية أراضي على 1982 عام في أقيمت، وقد الفلسطينية المقاومة

 ،أمناه لحركة تعاونية ةمستعمر، وتعتبر لحم بيت محافظة من الشرقي الجنوب إلى كم9 بعد على
 عتصيون غوش لمجلس إداريا تتبعو، والسياحة الصناعة على قتصادهاإ في تعتمدو

  ).33ص ،1993أبوصبيح،(.اإلقليمي

  

  : بيتار هدار •

 من الجنوب إلى فوكين ووادي وبتير نحالين قرى أراضي على تقعو ،1982 عام في أقيمت
تخطط سلطات االحتالل لجعلها و، )48ص ،1991أبوصبيح،(. لحم بيت غرب شمال القدس
  ).مركز المعلومات الفلسطيني.( بيت لحممحافظة جنوب غرب استعمارية محافظة
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  عيليت يتارب  •

 نحالين أراضي على تقع، و1985 في عامدائمة ةمستعمر إلى تحولت ،1982عام في أقيمت
 مدينيه ةمستعمر هي، ولحم بيت غرب شمال القدس من الجنوب لىإ فوكين وادو وبتير وحوسان

 ،1993 صبيح،أبو.(اإلقليمي عتصيون غوش لمجلس إداريا تتبع يسرائيل غوداتإ لحزب تابعة
  .)48_47ص

  

  قوعت  •

 لحم بيت بين ما الواقعة المنطقة في هيردوس جبل من بالقرب وتقع لحم بيت شرق جنوب تقع
  .أراضيها على المقامة تقوع العربية القرية لىإ نسبة سماإل بهذا سميت، والخليل

 بيت منطقة في ناحال كنقطة أقيمتو ،م1967 عام الكبرى بالقدس يسمى ما ضمن إلقامتها خطط
 غوش لمجلس إداريا وتتبع، م1977 عام في دائمة ةمستعمر إلى تحولت ثم ومن، 1975 في لحم

 ).52ص_51ص أبوصبيح،( .اإلقليمي عتصيون

 حركة وتتبع ،كيبوتس فئة من زراعية جماعية سكنية مستعمرة إلى ةمستعمرهذه ال تحولت
 ب تقدر 1978 أيار حتى كانت متدينة عائالت فيها ويقيم ،)همزراحي هبوعيل (الكيبوتس

  .اًمستعمر 250 نحو المستعمرين عدد وصل أن إلى زدادتإ ثم عائالت،9

 أن) اليهودية الوكالة في االستعمار دائرة رئيس (دوربلس متتياهو ذكر ،1979\2\25 تاريخ وفي
 السلطات تسميه ما إطار في تقع، وهي فيها سكنية وحدة 250 زيادة قررت قد االستعمار لجنة

 ،1981 الجعفري،.(عتصيون كتلة مستعمرات وضمن الكبرى، لقدسا ب اإلسرائيلية
  ).25ص24ص

  

  جبعوت  •

 ةمستعمر لىإ تحولت ، ثم1983 آب في  وذلكناحال كنقطة أقيمت ة في البداية مستعمرهذه ال
، وقد نحالين قرية أراضي على لحم بيت منطقة في ة مستعمر هذه التقعو ،1984 عام دائمة

 من مجتمعية ةمستعمر، وتصنّف بإعتبارها مستعمر ألف 30 تستوعب ة أنمستعمرخُطط لهذه ال
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 عتصيون غوش لمجلس إداريا تتبع، ولذلك فهي الديني الكيبوتس لحركة تابعة اليشوف فئة
  ).59،ص1993 أبوصبيح،(اإلقليمي

  

  )دانيال نفي (دانيال  •

 وأصبحت يارسم إقامتها عن أعلن 1983 عام وفي ،رسمية غير وكانت 1982 عام في أقيمت
  لحم لبيت الغربية الجهة في الخضر قرية أراضي على لحم بيت منطقة في تقعو ،دائمة ةمستعمر

 لقرية المصادرة األراضي من دونما 150 مساحة على أقيمت، وقد الخضر قرية مشارف على 
 في فيها السكنية الوحدات عدد ، وقد بلغدونم 300 لىإ مساحتها تصل أن المخطط ومن الخضر،

، م1991 عام أواخر في سكنية وحدة 75 الى رتفعإو سكنية، وحدة 60 حوالي لىإ 1986 عام
 غوش لحركة تابعة   ولذلك فهيكهيالتي اليشوف فئة من مجتمعية ةمستعمرعتبارها وتصنف بإ

  .)69ص_68،ص1993 صبيح، أبو .(اإلقليمي عتصيون غوش لمجلس إداريا تتبع، وهي يمونيمإ

  

  عوز مجدال  •

. أمر وبيت فجار  بيت بلدتي أراضي على لحم بيت منطقة في تقعو ،م1977 عام في أقيمت
 ،1993 صبيح،أبو(. عيدر مجدال تدعى 1929 عام دمرت ةمستعمر أنقاض على وأقيمت
  ).115ص_114ص

 أوائل في المحاولة وكرروا ،1976 منذ المصادرة أراضيهم عن  الدفاعالقرية أهالي وقد حاول
 رفع ،1979 عام وفي ،حتجاجهمإو لمعارضتهم تستجب لم العسكري الحكم سلطات لكن ،1977
 الذي ستئنافهمإ رفضت المحكمة أن إال العليا، العدل محكمة لىإ قضيتهم األراضي أصحاب
 قد األراضي أصحاب أن بحجة ،هملطلب المحكمة رفض جاءو ،1980 عام وفي به، تقدموا
  .المحكمة إلى قضيتهم رفع في تأخروا

 المحيط سودا أم حرج عبر طريقا العسكرية الجرافات شقت ،1980) نوفمبر (الثاني شرينت وفي
 مجدال مستعمرة بين الطريق ، وذلك ليصلالحرج أشجار من عدداً قتلعتإو ،فجار بيت بمدخل
 مستعمرة لىإ الموصل الشارع مع الطريق هذا ملتقى عند الرئيسي الخليل القدس وطريق عوز،
 إضافة التصدير، أجل من األزهار تربية ةمستعمر هذه الفي المستعمرون عملوي، عتصيون كفار
، )84ص-83ص ،1981 الجعفري،( .المستعمرة داخل المعدنية األدوات مصنع في عملهم إلى
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 وحدة 100 حوالي م1991 وعام سكنية وحدة 76 م1984 عام السكنية وحداتها عدد بلغوقد 
 عام اًمستعمر 132 مقابل اًمستعمر 190 \1991 امع أواخر في سكانها عدد بلغ، وسكنية
 لألدوات مصنع به يوجد ،همزراحي هبوعيل لحركة تابع كيبوتس ةمستعمر، وهذه الم1985
  ).115  114 ص ،1993 أبوصبيح،( اإلقليمي عتصيون غوش لمجلس إداريا يتبعو، المعدنية

  

  تسوريم روش •

 بيت نحالين، رطاس،إ أراضي على ن،عتصيو كفار ةمستعمر من بالقرب ،1969 عام أقيمت
 المستعمرة وتعتبر. تسوريم عين سمإب عرف ،1948 قبل قديم كيبوتس موقع من بالقرب زكريا،
 وأعضاؤها الكيبوتس فئة من وتعتبر،  عتصيون غوش المسماة يةاالستعمار المنطقة في الثانية
 عكيفا، بني جماعة من وأعضاء ينيالد للكيبوتس والتابعة المتدينة القديمة الكيبوتسات أبناء من

 كفار كيبوتستشبه ، وهي إفريقيا وجنوب سترالياأو المتحدة الواليات من ينمستعمر لىإ إضافة
، عتصيون كتلة مستعمرات إطار في وكالهما بينهما، تعاون وهناك التخطيط، ناحية من عتصيون

 والمصابيح، اليدوية لبطارياتل ومصانع أبقار، وحظائر ،)رومي ديك (دواجن مزرعة فيها يوجدو
 الجعفري،.(الخياطة ومشغل بالسيارات الخاصة الكهربائية ولألدوات السيارات، لقطع خرآو

 ).39ص- 38ص ،1981

 

  :شاليم متسفيه  •

أقيمت على أراضي التعامرة في غور االردن بالقرب من البحر الميت، وهناك شارع يجري شقه 
لوسط، ومستعمرات الجنوب، وللمستعمرة مجاالن ليصل إلى مستعمرات غوش عتصيون في ا

زراعي وسياحي، حيث تشرف على البحر الميت، كما تشرف على أودية ومناطق طبيعية جميلة 
  ).26، ص1994التفكجي، . (1980وتم تحويلها إلى مستعمرة زراعية دائمة عام 

 

  ):تسوريف (عين بيت  •

 م673 رتفاعإ على جبعة أراضي على لك، وذ1989 عام في الحبيلة قرية أنقاض على أقيمت 
 مساحات صودرت التي جبعة قرية على تشرف مؤقتة، أبنية عن عبارة وهي البحر، سطح عن

 86 (1992عام وفي) عائلة 35 (1990 االول كانون في سكانها عدد بلغو ،أراضيها من واسعة
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في ) 10( رقم ملحق  يشير).22ص ، 1994 ، التفكجي. (المتدينين اليهود من ومعظمها) عائلة
 . بيت لحممحافظةسرائيلية في  اإلالمستعمراتالمالحق إلى 

  

   :يائيل جفعات ةمستعمر  •

 تدعى شرعية غير جديدة إسرائيلية ةمستعمر لبناء مخطط عن 2004 العام في القدس بلدية أعلنت
 تهاصادر التي الفلسطينية األراضي من دونما أالف بخمسة تقدر مساحة على يائيل جفعات
 جاال بيت دينةمو لحم بيت لمحافظة الغربي الريف منطقة في تقع هيو ،أصحابها من إسرائيل
 المخططات وحسب .للمحافظة الغربي الشمال أقصى في تقع التي الولجة وقرية المحافظة شمالي

 كما األرض، على إسرائيلي مستعمر 55000 عن يزيد ما الستيعاب التخطيط تم وقد اإلسرائيلية
 وتفصلها ناحية، من القدس محافظة بجنوب تحيط التي اإلسرائيلية المستعمرات حلقة ستكمل اأنه
 من يمتد الذي اإلسرائيلية المستعمرات خط ستغلق، وأخرى ناحية من لحم بيت محافظة عن

" حوما هار "إسرائيليا المعروفة غنيم أبو ةمستعمر من بتداءإ لحم بيت لمحافظة الشمالية األطراف
 بيت شمال" جيلو "ةمستعمرو هاماتوس، جفعات ةمستعمر إلى وصوالً لحم بيت شرقي اقعةوالو
 التيهي و يائيل جفعات ةمستعمر لىإ نتهاءإ المحافظة غربي" هارجيلو "ةمستعمر إلى ثم ومن لحم

 غوش "اتمستعمر بجميع لتتصل ستسمر والتي المستعمرات حلقة التئام نقطة مستقبال ستشكل
) 8( رقم ملحق يشير .)www.poica.org ( .لحم بيت لمحافظة الغربي لجنوبا في" عتصيون

  .ة جفعات يائيلمستعمرإلى مخطط 

   والنقاط العسكريةلحم بيت محافظة في يةاالستعمار البؤر  5.3

 على عادة عتباطي،إ بشكل عليه السيطرة يتم جغرافي حيز  عن عبارة هي يةاالستعمار البؤر
 والتصاريح التراخيص على الحصول دون دائمة، أو مؤقتة مباني عدة أو مبنى يضم تله، قمة

 يديرها  هذه البؤرمحيطها، في ةمستعمر أي عن منفصلة البؤر وتكون إلقامتها، الالزمة القانونية
 وتشير أيضا ،)59،ص2005 االستراتيجي، مدار تقرير.(مستقل بشكل فيها القائمون المستعمرون

ية حيث أفاد بأن بداية االستعمارفي إحدى تقاريرها بخصوص البؤر " طاليا ساسون"المحامية 
ية العشوائية يتم من خالل نصب القطات هوائية التي تحتاج إلى مد خط كهربائي االستعمارالبؤر 

ة وربط الموقع وبعد ذلك يتم بناء كوخ لحارس الالقط الهوائي ويتم شق طريق ترابي. لتزويدها
ين، مستعمرومعها ) بيوت متنقلة(بشبكات بنى تحتية، والمرحلة التي تليه يتم إحضار كرافانات 

 المستعمرونومن ثم إقامة مزارع أو مؤسسة تعليمية حيث يكون أعضاء الهيئة التدريسية هم 
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للقوات دارة المدنية ية، كما وأشارت في تقريرها أيضا أن اإلاالستعمارالجدد في البؤر 
االسرائيلية في األراضي الفلسطينية خصص أراضي تابعة لمواطنين فلسطينيين لصالح دائرة 

  . في الوكالة اليهوديةاالستعمار

ية العشوائية على االقل وأن     االستعماروتقوم الدولة االسرائيلية أيضا بتمويل جزءا من إقامة البؤر          
تنقلة إلى أنحاء متفرقة في الضفة الغربية حتـى         الجيش االسرائيلي يمنح تصاريح بنقل البيوت الم      

وإن كان ذلك يفقد إلى أساس قانوني فيما يتعلق باألرض التي ستوضع فيهـا، ونتيجـة التقريـر                  
 للمحامية طاليا ساسـون أن الجـيش االسـرائيلي يعطـي الـشرعية ألعمـال غيـر قانونيـة                  

)www.elaph.com .(  

  

  :البؤر هذه أهم ومن

  :هأفوت ديرخ  •

 يةاالستعمار البؤر لتقرير وفقاو ،2001 شباط في" هأفوت ديرخ "يةاالستعمار البؤرة إنشاء تم
 باروخ "الجنرال سابقا، الدفاع وزير بمساعد الخاص المعطيات ومخزون" ساسون طاليا "للمحامية
 يتم ولم تسويتها بعد يتم لم أراض وعلى خاصة فلسطينية أراض على البؤرة أقيمت فقد ،"شبيغل
 أراض على البؤرة إقامة تم فقد الخضر، قرية سكان دعاءإل وفقاو، بها الخاصة الملكية حسم

 إقامة منذ ةكثير سنين مدار على متواصلة بصورة القرية سكان قبل من زراعتها يتم كان زراعية
 .إلخالئها خطوات أي تخاذإ وعن اإلسرائيلي القانون تطبيق  عن السلطات امتنعت البؤرة

)www.btselem.org(.  

  غراب عش •

 بيت ساحور، على قمة جبلية فسيحة وممتدة على  مدينةتقع منطقة عش الغراب إلى الشرق من 
ال والجنوب مناطق عشرات الدونمات من األراضي المفتوحة، ويحد الموقع من الغرب والشم

 بيت ساحور وقرية بيت تعمر، فيما يحد الجزء الشرقي للموقع لمدينةعمرانية فلسطينية تابعة 
   .زعترة االلتفافي شارع

 ستخدمه  عهد االنتداب البريطاني ومن ثم إكان موقع عش غراب يستخدم كمقر عسكري في 
، والذي عمل على توسيعه على 1967إلسرائيلي في العام الجيش األردني إلى أن احتله الجيش ا

 ندالع االنتفاضة الثانية في شهر أيلول من  والمواطنين، وعقب إمحافظةحساب أراضي ال
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نطالق لعمليات عسكرية شنها لآلليات العسكرية الثقيلة ونقطة إصبح الموقع مقرا ، وأ2000العام
  ).www.poica.org ( .الجيش اإلسرائيلي في المحافظة

  
  وحولها لحم بيت محافظة في ةااللتفافي الطرق   6.3

 في والفلسطينيين اإلسرائيليين بين أوسلو يةتفاقإ توقيع حتى ستخداماإل حيز المصطلح هذا يدخل لم
 لتجاوز ،المستعمرينو اإلسرائيلي الجيش ستخدامإل المخصصة الطرق لىإ وتشير ،1993 عام
 حجم لزيادة جهودها تكثيف على إسرائيل عملت كما المحلية، والمجتمعات سطينيةالفل المدن
 في الفلسطيني الجانب على للضغط سياستها من كجزء الفلسطينية األراضي في االلتفافية الطرق
 سياسة من الهدف كان الواقع، رضأ على وجودها وخلق الطرفين بين تفاوض أي حدوث حالة

 بين اإلسرائيليين المستعمرين وحركة اإلسرائيلية المستعمرات بناء تسهيل التفافية الطرق
 شبكات على رقابة نظام إنشاء إلى إضافة إسرائيل، وبين المحتلة األراضي في المستعمرات

 االحتياجات ذريعة تحت إسرائيل، في الطرق شبكة نظام مع المحتلة األراضي في الطرق
 تحت الفلسطينية األراضي من الكثير مصادرة في كبيراً دوراً  المصطلح هذا لعب حيث األمنية،
 وهذا اإلسرائيليين، المستعمرين سيطرة إلى الحق وقت في وتحولت األمنية، االحتياجات عنوان
  .  الدولي القانون لخرق المتاح الخيار هو

 كان الذي الوقت عدا ما الطرق، هذه من العبور للفلسطينيين يسمح كان 2000 انتفاضة قبل
 بعد إال تفافية،اإل الطرق من السفر للفلسطينيين يسمح ال أمنية لدواعي  يضعهاإلسرائيلي الجيش

 بعد لكن .األحيان بعض في ساعات بضع ستغرقي وهو ، للفحص األمنيالشخص يخضع أن
 صادر خاص تصريح بحوزته يوجد من إال العبور الفلسطينيين لجميع يسمح لم 2000 انتفاضة

  .لمدنيةا اإلدارة عن

 أما البعض، بعضها في المستعمرات ربط الطرق هذه من الهدف كان سابقا التوضيح تم وكما
 أمنية، بذرائع وذلك بالعبور لهم اإلسرائيلي الجيش منع من السكان فيعاني للفلسطينيين بالنسبة
 قامت كما بعضها، عن المناطق من كثير عزل لىإ لحم بيت محافظة في الطرق توسيع وسيؤدي
 لتسهيل راحيل، قبة لمنطقة جيلو معبر من الحدود جميع من لحم بيت في الطرق بتوسيع إسرائيل
 الطرق طول يبلغ ).www.arij.org.(راحيل قبر إلى القدس من القادمين المتدينين حركة

 األراضي مندونم 7680 مساحة على إنشاؤها تم  حيثكم32 حاليا المقامة اإلسرائيلية االلتفافية
 تقرير  ،الفلسطينية اإلعالم وزارة (.كم30 طولها فيبلغ المخططة االلتفافية الطرق أما طينية،الفلس

  ).2009خاص 
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 لحم بيت محافظة في المعابر  1.6.3

 حلقة ليكون لحم بيت محافظةل الشرقي المدخل على بناؤه تم الذي : التجاري مزموريا معبر .1

  . لشماليةا و الجنوبية الغربية الضفة محافظات بين وصل
 

 األخضر الخط من والقريبة الجبعة قرية أراضي على المقامة الحالية التفتيش نقطة ستستبدل .2
 .الجبعة قرية أراضي على بنائه المخطط التجاري الجبعة بمعبر) الهدنة خط(
  
 ،،نحالين حوسان بتير، (لحم بيت في الغربي الريف قرى بين وصل حلقة الخضر معبر سيصبح .3

 من المتبقية والمناطق الخضر قرية و العنصري العزل جدار غرب عزلها سيتم التي )ينفوك وواد

  . العنصري العزل جدار شرق والقائمة لحم بيت محافظة
 

 حركة على ويسيطر الولجة قرية لها تتعرض التي العزل خطة ليكمل جاء :الولجة معبر.4
  .  القرية وإلى من الفلسطينيين المواطنين

  
 التي اإلسرائيلية المعابر  من وهو لحم بيت محافظة جنوب لبنائه مخطط: سلمونة أم معبر.5

 والبضائع الفلسطينيين حركة على السيطرة  زيادة بهدف المحافظة في إقامتها إسرائيل تنوي
 توزيع المعابر في إلى) 2( رقم ملحقشيري ).www.arij.org. (المحافظة وإلى من التجارية

  .محافظة بيت لحم

 

  :لحم بيت محافظة في اإلسرائيلية العسكرية الحواجز .2.6.3

 الشمال من لحم بيت محافظة مداخل على عسكرية حواجز اإلسرائيلي االحتالل قوات تفرض
 إلى ووصولهم التجارية حركتهم وتعيق المحافظة وإلى من الفلسطينيين بحركة وتتحكم الجنوبو

 بيت لحم باالضافة إلى الجدول محافظةإلى الحواجز في  )9( رقميشير ملحق .عملهم نأماك
  .التالي
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 . بيت لحممحافظةالحواجز العسكرية في  عدد

  بيت لحممحافظةفي العسكر الحواجز

ــوع ــاجز نـ  الحـ

 العسكري

 العسكرية الحواجز عدد

 9 دائم حاجز

  10 ترابي حاجز

 10 مراقبة برج

 2 يةإسمنت حواجز

 5 حديدية بوابة

 5  نفق

 3 طيارة حواجز

 8 جدار بوابة

  52 المجموع

 )www.arij.org.(  
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  :بعد إستعراض هذا الفصل إتضح للباحثة مايلي

 ، حيث كانت1967 كان قبل االحتالل االسرائيلي لفلسطين في عام االسرائيليأن التواجد  •
م، كان 1913-1903والثانية في عام . 1881بداية الموجة األولى إلى فلسطين عام 

 األولى المستعمراتأغلب مهاجري هذه الموجة عمال يدعمهم أثرياء اليهود الذين أنشاوا 
 .في فلسطين

ة على وضع الخطط العسكرية قبل إنشاء دولة إسرائيل وبعد االسرائيليحرصت الحركة  •
 أخذت في مواقع إستراتيجية تسيطر على المستعمراتظ أن بناء قيامها، حيث يالح

 .المواصالت الهامة أو منافذ ومعابر تهدد سكان المدن الفلسطينية

 واسعة األمد منذ قيام إستعماريةرافقت المراحل التي تسلم االحتالل بها السلطة عمليات  •
إعتبرتها الحكومات كان نصيب بيت لحم منها الحظ الوافر حيث الدولة االسرائيلية 

 فيها المستعمرات القدس تشكل إقامة محافظةالمتعاقبة على السلطة منطقة أمنية سياسية ل
 بيت محافظة للقدس من ناحية الجنوب، وتواصال جغرافيا مهما بين إستعمارياًتواصال 

 .لحم والخليل

لها بإعالنها حرص االحتالل على إعالن األراضي القريبة من القدس والتي ال يستغلها أه •
ات لصالح مستعمرمناطق أمنية يحظر على الفلسطينين إستخدامها حتى تصبح فيما بعد 

اإلحتالل من أجل تنفيذ مخططات إسرائيلية مسبقة، كمنطقة جبل أبو غنيم، وهارجيلو، 
 على أرضها والمعابر والطرق اإللتفافية، والبؤر المستعمراتإقامة وومنطقة الفرديس، 

 والحواجز العسكرية، والجدار الفاصل من أجل إحكام السيطرة عليها، ية،االستعمار
، والسيطرة  بيت لحم، وعن قراها إلضعاف وحدتهامحافظة القدس عن محافظةوفصل 

  .على معظم أرضيها من أجل تحقيق مشروع القدس الكبرى
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  بيت لحممحافظةالجدار الفاصل في  1.4

   مفهوم الجدار الفاصل1.1.4

يلي يبنـى   ، في الجانب اإلسرائ    متراً 50رة عن جدارين متقابلين يفصل الواحد عن اآلخر         هو عبا 
، ويبنى بطريقة   )يس شبك ل( رتفاع نصف متر، ويوضع سياج من حديد      إالجدار من الباطون على     

ن الباطون والسياج،   رتفاعه مترين ونصف م   إ نتيجة تفجير أو شيء آخر، ويبلغ        ختراقهإال تسمح ب  
 وفي أماكن حساسة، مـع وضـع سـياجات مـن             الفلسطيني فيكون الجدار قوي جداً     ما الجانب أ

كم وهو عبارة عن شارع عسكري محـاط        52  أما طوله فيبلغ   ).33، ص 2004الهندي،  .(حديد
بخنادق وأسالك شائكة على جانبيه ويمتد على الجهات الشرقية والـشمالية والـشمالية الغربيـة               

ظيت فكرة الجدار داخل الـضفة  ح ).www.arij.org( .يت لحموالشمالية الجنوبية من محافظة ب
الغربية بتأييد كبير من غالبية القوى السياسية والمجتمع اإلسرائيلي، ويعود لذلك لعدة أسباب، منها              
األمن، وأهمها االقتناع بأن الجدار سوف يخدم مصالح إسرائيل اإلسـتراتيجية بدرجـة كبيـرة،               

لمياه الجوفية ذات القيمة اإلستراتيجية، وتضم الغالبية العظمـى         وستسيطر إسرائيل على أحواض ا    
ات الضفة الغربية، وتقسم عشرات المدن والقرى الفلسطينية، وتعزلها في كانتونـات            مستعمرمن  

، 2005علـي،   ( فلسطيني من بيوتهم وممتلكـاتهم     200,000غير متواصلة، تمهيدا لطرد نحو      
رئـيس   اسـحق رابـين،   حيث قام   ،  1995في شباط   . ليأثار هذه الفكرة اليسار اإلسرائي    ).8ص

  .وزير األمن الداخلي موشيه شاحال، رئيسا للجنة إقامة جدار الفصل بتعيين الوزراء آنذاك، 

 طلب رابين من حين. الممتدة على طول الخط األخضراللجنة خطة أولية إلقامة الحدود   بلورت
ة مفصلة لبناء سور فاصل بين الضفة الشرطة في حكومته، موشيه شاحال، إعداد خط وزير

نية، وإنما بهدف رسم حدود الغربية وإسرائيل لم يكن الهدف منها محاربة المقاومة الفلسطي
ارضة شديدة لتلك الخطة، لكن وزير األمن في تلك الحكومة، اسحق مردخاي، أبدى معو ،سياسية

  .لى تجميدها وحذفها من جدول أعمال الحكومةإمما أدى 

ندالع انتفاضة األقصى، وتزايد العمليات إ، أعيد طرح الفكرة من جديد، بعد 2001ام وفي الع
داخل الخط األخضر، حيث أسس عضو الكنيست عن حزب العمل، حاييم رامون، حركة صفوف 

  ).55،ص2005تقرير مدار االستراتيجي،.(حزبه بهدف إعادة إحياء فكرة إقامة الجدار

يل إقامة جدار فاصل بين إسرائيل والضفة الغربية، وذلك  قررت حكومة إسرائ2002وفي عام 
 وقررت الحكومة أن الجدار سيطوق ،لى داخل إسرائيل بال رقابةإنيين بهدف منع دخول الفلسطي
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جميع أراضي الضفة الغربية، كما وتم تخطيط معظم مسار المرحلة األولى لهذا الجدار بحيث 
  ).www.btselem.org.(الغربيةيمر داخل أراضي الضفة 

  وذلك أثناء2002 في شهر نيسان من العام  لقد بدأ العمل في الجدار الفاصل في محافظة بيت لحم
كانت نقطة بداية العمل في هذه المحافظة هي المنطقة ، وقد نشغال العالم أجمع بحصار كنيسة المهدإ

سم حاجز جيلو العسكري إالمعروف ب و300ت لحم بالقرب من حاجز بيمحافظةالشمالية الشرقية ل
االستيطانية على الهجمة  ،يةوزارة اإلعالم الفلسطين.(بيت لحم محافظةالمقام على المدخل الشمالي ل

   ).2009ل العنصري، تقرير جدار الفصب نتهاءوإ 1967محافظة بيت لحم بعد العام 

دار أوامر عسكرية لوضع اليد على األراضي كما وقامت سلطات االحتالل بتوزيع وإص
حد تلك النماذج الموزعة أحتوى إ وإقامة الجدار، حيث للمستعمراتالفلسطينية لمصادرتها 

ت بشأن وضع اليد على أرضي لصالح الجدار حيث يمكن مراجعة النموذج المعلومالألهالي على 
  .حقالمالنهاية في 

  

  2004-2002 ل الجدار الفاصل  مراح2.4

، من العـام    آبر الفاصل من بيت لحم في شهر        بدأت المرحلة األولى من الجدا    : المرحلة األولى 
 غيلـو  عندما قامت إسرائيل ببناء جدران على أراضي الفلسطينيين المطلة على مستعمرة             2002

، ويمتد الجـدار    )15، ص 2004الهندي،  ( القدس ،  محافظةاد حاجز طبيعي بين     وذلك بهدف إيج  
ة أبـوغنيم  مـستعمر خاص والنعمان شرق بيت ساحور ومن ثم يمتد غربـا بإتجـاه       من قريتي ال  

كم، 13,5لينتهي عند معبر قبة راحيل ويبلغ طول الجدار في هذه البقعة من المحافظة              ) هارحوما(
ــسبته  ــا ن ــي المحافظــة % 26أي م ــي للجــدار ف ــد األبحــاث مع. (مــن الطــول الكل ه

   . )2006، )أريج(القدس_التطبيقية

ليـضم قبـر    ) المدخل الشمالي للمحافظة  (يمتد فيها الجدار من معبر قبة راحيل        : لة الثانية المرح
من الطـول  % 2,5كم، أي ما نسبته  1,3 من المحافظة     في هذه البقعة   طول الجدار ويبلغ  . راحيل

  ).2006، )أريج(القدس_معهد األبحاث التطبيقية.(الكلي للجدار في المحافظة

 شارع  (60قة شارع رقم  بيت جاال أي من منطمدينة من شمال شرق متدتإ: ة الثالثةالمرحل
تجاه مسجد بالل بن رياح ومن ثم مخيم عايدة حيث تم بناء جدار من االسمنت المسلح إب) األنفاق

 إلى منطقة مسجد بالل بن رياح والمقبرة اإلسالمية حيث تم إصدار وعلى طول المخيم وصوالً
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 يتضح بأنه سيتم ح مسار هذا الجدار في منطقة المسجد حيثأمر عسكري إسرائيلي جديد يوض
، ويبلغ طول الجدار في هذه البقعة من  محافظةيع هذه المنطقة عن باقي الوسيعزل جم بناء جدار
معهد األبحاث . (من الطول الكلي للجدار في المحافظة% 7كم، أي ما نسبته 3,6المحافظة 
   .)2006، ))أريج(القدس_التطبيقية

تجاه الغرب حيث سـيتم   إ بيت جاال ب   مدينةلها أن تمتد من     حيث أنه من المخطط     : حلة الرابعة المر
 سيتم عزل قرية الولجه لوحدها وسيكون الدخول والخـروج          وعزل الريف الغربي من المحافظة      

لها عبر بوابة جديدة سيتم وضعها في الجدار كما هو معمول به اآلن في بعض القرى في شـمال                
جميـع   نحالين وواد فوكين فـسوف تحـاط مـن        , حوسان, غربية أما بالنسبة لقرى بتير    الضفة ال 

 دونما مـن    53261أي سيعزل ما مساحته      ).http://www.nbprs.ps( .االتجاهات بالجدار 
ة من المحافظـة    ويبلغ طول الجدار في هذه البقع      ،المساحة الكلية للمحافظة وتضم الريف الغربي     

معهـد األبحـاث    . (من الطول الكلـي للجـدار فـي المحافظـة         % 31كم، أي ما نسبته     16,3
  ).2006، )أريج(القدس_التطبيقية

بإتجاه الجزء الجنوبي   ) ، شارع األنفاق  60من شارع   (ويمتد فيها من بيت جاال      : المرحلة الخامسة 
 الجهة الشرقية والـشمالية والغربيـة       ة جيلو ليقتطع من أراضي قرية الولجة من       مستعمرالغربي ل 

ويبلغ . بقرية واد فوكين  ليمتد بعد ذلك بمحاذاة الخط األخضر مرورا بقرية بتير وحوسان وإنتهاء            
من الطول الكلي للجـدار     % 33كم، أي ما نسبته     17,2طول الجدار في هذه البقعة من المحافظة        

  ).2006، )أريج(القدس_معهد األبحاث التطبيقية. (في المحافظة

  

  الفاصل سياسة الجدار 3.4

 القدس من حيث مكانتها الدينية، والروحيـة، وتالصـقها          محافظة بيت لحم التوأم ل    محافظةتعتبر  
 بيت لحم منذ سنوات التسعينات للفصل       محافظةتعرضت  . الجغرافي مع مناطق الوسط والجنوب    

نتين ومنع   التواصل بين المدي    القدس بسبب االحتالل الذي منع     محافظة العريقة   محافظةعن هذه ال  
 بتأسيس طريـق وادي     قام االحتالل  والتعليم وقضاء مصالحهم وإشغالهم،      أهلها من الدخول للقدس   

ن المرور الـسريع المباشـر      جدارا نفسيا وماديا أمام حرية التنقل، وحرمتهم م       _النار ليكون عقبة  
يل حاجزا عسكريا على المدخل     لى رام اهللا ودون التوقف في القدس، فقد وضعت إسرائ         إللوصول  

الشمالي لبيت لحم وهو الطريق األساسي والرئيسي لحركة السياحة في بيت لحم، ومنع الحافالت              
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مغذي للترابط بـين بيـت      ، ويعتبر هذا المدخل الشريان الرئيسي ال      محافظةالسياحية من الدخول لل   
  .لحم والقدس

 المالصقة لبيت جاال ومخيم عايدة وحتى شرقي        ة جيلو مستعمرمتد من   إ  العازل لجدارأما بالنسبة ل  
بيت ساحور، وفصل هذا المقطع بين بيت لحم ومحافظة القدس، وذلك لتنفيذ مخطط مـا يـسمى                 

 بيـت لحـم     محافظةإلى األراضي التي عزلها الجدار عن       )  3(رقميشير ملحق    ).غالف القدس (
  .لضمها لمشروع القدس الكبرى

صدر قائد الجيش لمنطقة بيت لحم في يـوم         أ بيت لحم فقد     محافظةلخرى التابعة   ما في القرى األ   أ
من األراضي الزراعيـة قـرب نحـالين        م قرار بوضع اليد على عشرات الدونمات        2002\4\1
م 2002\8\7وفي تاريخ   ،  ار علييت، بما يخدم إقامة الجدار     ة بيت مستعمرحوسان لغرض توسيع    و

 االحتالل مخططا عسكريا إلقامة جدار إسمنتي ،        لم تسلم قبة راحيل من الجدار فقد وضعت قوات        
  .وإقامة طريق خاص باستعمال المتدينين اليهود، وذلك لسلخ قبة راحيل عن بيت لحم

ولبناء هذا الجدار اتبعت قوات االحتالل سياسة هدم البيوت في الخضر والولجة تحت ذريعة عدم               
 ا ومحاكمتهم خصوصا المنازل الواقعـة     قامت باعتقال أهله  رخيص، لتسهيل تمرير الجدار، كما      الت

بالقرب من النعمان وعين الحوزة بتهمة المبيت في مناطق تابعة لنفوذ بلدية القـدس، وهـم فـي                  
 حقيقة األمر وتاريخيا يعيشون ويقيمون في هذه المناطق فوق أراضيهم وفي بيوتهم األصلية منـذ              

  .عشرات السنين

 الالجئين الفلسطيني عايدة، بحيث أصبح مالصقا        تعدل مسار الجدار قرب مخيم     2004وفي عام   
للشارع الرئيسي للمخيم بعد أن كان المخطط السابق يشير لمسافة تبعد عشرات األمتار ويالصق               

 إلـى   ) 1( رقم ملحق يشير ).142ص-139 ،ص 2004عبد ربه،   .(الجدار تماما بيوت المخيم   
  . بيت لحممحافظةحول مسار الجدار 
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  . على القرى والمخيمات اإلسرائيليةت االعتداءا4.4

  . بيت لحممحافظةفي  عليها المستعمرين ىعتدإالتي أهم القرى والمدن والمخيمات   1.4.4 

  :قرية بتير •

يعمل أهل القريـة بالزراعـة، وتعتبـر       و  بيت لحم،  محافظةتقع بتير على الخط األخضر، شمال       
 توجيـه جرافـات     يـتم رائيلية، حيـث    مصدر رزقهم، ولم تسلم هذه الزراعة من السلطات اإلس        

  .أسبوعيا نحو القرية من اجل اقتالع االشتال الجديدة، والفواكه والخضروات

 سل الحجرية، وساعات المياه المحيطة بمزارع القرية، وتم        تم اقتالع السنا   1989 أواخر عام    في
 السكان وفـي    تمشيط المنطقة بشكل كامل، والتفتيش عن المطاردين، وتم فرض منع التجول على           

تلك األثناء تم ضرب السكان في منازلهم وتكسير أثاثهم، وخلط المواد الغذائية بعـضها بـبعض،                
القتـل العـشوائي    ،ويضاف إلى كل ما سبق      يوخ على مسح الشعارات عن الجدران     وتم إجبار الش  

  ).62-61،ص1994عبد الوهاب،.(الذي كان االحتالل يمارسه ضد المواطنين

  

  قرية الخضر •

على ة المسلحة   االسرائيلي استولت المنظمات    1948 في عام     بيت لحم  محافظة الى الغرب من     تقع
م صادرت سـلطات االحـتالل جـزءا مـن      1967 وفي عام    ،دونما من أراضي القرية   ) 218(

ومستعمرة دانيئل التي   . 1967أراضيها وأقامت عليها مستعمرة كفار عتصيون التي أنشئت عام          
   ).158، ص2003و حجر، أب .( 1982أنشئت عام 

 ومن ثـم الطلـب مـنهم        ، قام المستعمرون بتزوير العقود ألراضي المواطنين      1981 عام   وفي  
 من شـتم    المستعمرينعتداءات  إل1983، باالضافة إلى تعرضهم  في عام        الخروج من أراضيهم    

لنار فـي   قتحام البيوت وتحطيم ما بداخلها وإطالق ا      إي كريات أربع و   مستعمرد وعقاب من    وتهدي
  لتـرك األرض ورسـم الـصليب المعكـوف والجمجمـة،            التهديديـة  الهواء وكتابة العبـارات   

 تواصلت سلطات االحتالل في منع أبنـاء        1999_1997وفي أعوام    ،)77، ص 1984عطية،(
قرية الخضر من الوصول إلى أراضيهم وحقولهم، ومحاولة السيطرة على عدة تالل من أراضي              

ية االسـرائيلية   االستعمارالتقرير السنوي الخاص عن االعداءات      ( أفرات ةمستعمرالقرية لتوسيع   
، باإلضافة إلى تدمير مساحات واسعة من األراضـي الزراعيـة لتوسـيع             )1998في فلسطين، 

، نتيجة االعتداءات المتكررة على أهالي القرية دفعهم إلى االعتصام ومواجهات           ة إليعازر مستعمر
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وجيش االحتالل والذين تصدوا للجرافات التي كانت تعمـل علـى           عنيفة بين أهالي قرية الخضر      
شق طريق إلتفافي فوق أراضي تمت مصادرتها، وقيام جرفات االحتالل بتجريف االراضي لشق             

 دونم من أراضي القرية، بالمقابل صعدت قـوات االحـتالل مـن             4000شوارع التفافية تلتهم    
 دونمـا   613في قرية الخضر وقامت بتجريـف       إجراءاتها لالستيالء على المزيد من األراضي       

 االسرائيلية فـي    االستيطانيةالتقرير السنوي الخاص عن االعتداءات      .(بدعوى أنها محمية طبيعية   
  ). 1999فلسطين، 

 دونماً، وإقتلعوا مئات من أشجار الزيتون منها        220 أكثر من    مستعمرون جرف ال  2003في عام   
 .ة إلى إتخاذ إجراءات شـديدة علـى حـاجز الخـضر           ة إفرات، إضاف  مستعمربسبب ضمها إلى    

)www.palestine-info.info( 

  

   قرية نحالين •

فـي عـام     ،)156، ص 2003،  أبـو حجـر    (  بيت لحم،  محافظةالجنوب الغربي من     تقع الى   
كافـة   م هاجمت قوة إسرائيلية قرية نحالين وحاصرتها من ثالث جهات وأطلقـت عليهـا         1954

وتعرضت  ،14 تلك القوة االسرائيلية عشرة من أبناء القرية، وجرحت          وقد قتلت  ،أنواع األسلحة 
  ).337،  ص1999الدجاني، .(القرية أيضا لهدم البيوت

ة كفار عـصيون باالعتـداء علـى        مستعمرقامت مجموعة مسلحة من      فقد   1983عام  ما في   وأ
 ويحق لهـم  غير مستعملة،ة بحجة أن هذه األراضي بور و      مستعمرأراضي قرية نحالين وضمها لل    

ة كفـار عـصيون بـضرب       مـستعمر مجموعة مسلحة مـن      قدمت   1984 وفي عام    استمالكها
 المـستعمرون أجبـرهم   والمزارعين العرب من قرية نحالين، أثناء قيامهم بالعمل في أراضيهم،           

ومـن  ).61،ص1984عطية،  .(بالقوة على مغادرتها، وقاموا بتحذير أصحابها من االقتراب منها        
 فـي يـوم   ين، تمركز الجنود اإلسـرائيلي 1989ي وقعت على هذه القرية في عام     االعتداءات الت 

األربعاء في الثاني عشر من شهر نيسان، على مشارف القرية، وبدأوا بالنـداء عبـر مكبـرات                 
وبعد محاولـة أهـل     ،  أللفاظ ومنتهكين القيم األخالقية   الصوت على نساء القرية، مستعملين أقذر ا      

 وذلـك   اعتدوا على األهـالي، و ونسائهم، دخل الجنود القرية بأبشع صورة،        القرية حماية أنفسهم،  
، حتى الحيوانات لـم     األرض فسادا في  عاثوا  وقتل الشباب، واستفزوا الشيوخ،     و النساء،   بضرب

، وبلـغ   الجامع  مصلين داخل  أسفر االقتحام للقرية عن مقتل خمسة     وخزانات المياه،   تسلم منهم، و  
-46،ص1994عبد الهـادي،  .( ومن الجنسين  من مختلف االعمار  وعشرة  عدد اإلصابات المائة    

ة بيتار، وسـلمتهم    مستعمر شرعت قوات االحتالل بتوسيع      1999_1997، وفي أعوام    )48ص
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التقريـر الـسنوي    .( دونم بحجة أنها حكوميـة     150إخطارات بإخالء أراضيهم البالغة مساحتها      
 إقتحمـت   2003، في عام    )1999في فلسطين، ة  سرائيلياالستيطانية اإل الخاص عن االعتداءات    

قوات االحتالل بلدة نحالين وداهمت العديد من المنازل وعبثت في محتوياتها، إضافة إعتقال عدد              
  )www.palestine-info.info ( ..من أهالي القرية

  

   تقوع قرية •

ولـذلك   ،ش في األراضي الصالحة للسكن والعي     م أساليب مختلفة لتثبيت قدمه    المستعمرينيستخدم  
 بخلع األشجار لجعلها جرداء     وذلك تسوية األراضي الزراعية منها والبور،        على المستعمرونقدم  أ

 102 تكواع باالستيالء علـى      يمستعمربدليل إقدام   ،  المستعمراتومن ثم االستيالء عليها إلقامة      
 1999، في عام    )61،ص1984عطية،(يس قضاء بيت لحم     شتلة زيتون من أراضي قرية الفريد     

 شجرة زيتون تعود لمواطنين من بلدة تقوع، ودمرو االسالك الشائكة التي            200 مستعمرونأتلف  
التقريـر  .(تحيط حقولهم الزراعية، ورش االشجار بمواد كيماوية سامة ما أدى إلى جفافها وموتها            

 2003، وفي عام    )1999ية االسرائيلية في فلسطين،     االستعمارالسنوي الخاص عن االعتداءات     
إقتحمت قوات االحتالل قرية تقوع وداهمت العديد من المنازل وعبثت في محتوياتهـا وإعتقلـت               
العديد من المواطنين، تحت سائر من أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للـدموع، ممـا أدى إلـى                 

  www.palestine-info.info).. (من بينهم أطفال مواطنين بحاالت إختناق 10إصابة 

شملت االعتداءات على القرى شتى أنواع التنكيل، واإلبتزاز خالل عقود االحتالل المتتالية علـى              
السلطة كانت جميعها تهدف إلى التضييق على المواطنين من أجل السيطرة على أراضيهم لتوسيع              

 ذكر بعـض االعتـداءات هـو     ، وشق الطرق وطرد السكان وكان هدف الباحثة من        المستعمرات
معرفة أساليب وطرق االحتالل في إستخدام العنف وإلحاق الضرر بالموطنين وليس حصر جميع             
االعتداءات كونها كثيرة جدا وال تحصى فاالحتالل ال يوفر جهداً في ذلك حيـث أن االعتـداءات       

 ملحـق و) 11(قم   ر ملحقيشير  و. كانت منذ بداية االحتالل وما زالت مستمرة بشكل شبه يومي         
إلى المباني المتضررة بفعل إجراءات االحتالل االسرائيلي واالعتداءات االسـرائيلية          ) 13(رقم  

  .  بيت لحممحافظةعلى القرى في 
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  مسجد قبة راحيل  •

م استولى اليهود على المسجد والضريح، وحولوه الى كنيس يتعبـد فيـه             1968وفي أوائل عام    
. ة خلف المسجد تركت وما زال المسلمون يدفنون موتاهم فيها إلى اآلن           أما المقبرة الواقع  . اليهود

  ).140،ص2000الحسيني، (

 بيت لحم وتعتبر ذات أهمية دينية، وتاريخية، وأثرية، يقـصده           محافظةتقع في المدخل الشمالي ل    
دخول الحجاج من مختلف الديانات السماوية الثالث ومنذ بدء االنتفاضة منعت القوات اإلسرائيلية             

وحسب اتفاقية أوسلوا عـام     .الحجاج غير اليهود الى الموقع كخطوة لضم الموقع الى بلدية القدس          
وهي منطقة تقع بالكامـل تحـت الـسيطرة         ) ج(م تم تصنيف منطقة قبة راحيل كمنطقه        1995

 ي األمنـي المـصغر    اإلسرائيل  أقر مجلس الوزراء   2000اإلسرائيلية وفي شهر أيلول من العام       
  . )www.poica.org (.ية بوضع قبر راحيل تحت السيطرة اإلسرائيليةخطة قاض

 جبل الفرديس •
 

. حاطة بخندق  منيعة م   وحصوناً  بيت لحم، اقامه هيرودوس وبنى عليه قصوراً       محافظةيقع جنوب   
منه رؤية مواقع فـي القـدس وغـور         وهو مخروطي الشكل ويمكن     ). 83ت، ص .مصطفى، د (

 المجـاورة لهـا،      بيت لحم والمـدن والقـرى      محافظة الميت ومناطق مختلفة من      األردن والبحر 
براج مراقبة، وقامت بتنظـيم     عليه سلطات االحتالل وأقامت فيه أ     ستولت  ولموقعه اإلستراتيجي إ  

تعلـق بالـسيطرة    الموقع، كما يوجد معسكر للجـيش، ألغـراض ت        دخول وخروج الزائرين إلى     
الموزعة في تلك المنطقة وهناك      المستعمراتخرى لحماية   اإلحتالليه على تلك المنطقة ومناطق أ     

، يسكنها مهاجرون من روسيا، ومـن وقـت آلخـر           )أل ديفيد  (سميتة مالصقة للقصر    مستعمر
دة  من االرض ووضع بنايات جاهزة تسيطر على آالف الدونمات الممت           مزيداً المستعمرونيصادر  

وقائما بين السكان المحليين واالحتالل، وتقوم      حر الميت، وما زال الصراع مستمراً       البرية حتى الب  
 فـي   المـستعمرات  حولها، وشق الطرق العريضة لربطهـا ب       االستعمارسلطات االحتالل بتكثيف    

  اسـتعماري  نطقة، وخلق واقع جغرافـي    الخليل والقدس، واحداث تغيير مفصلي في جغرافية الم       
  .)www.palestineremembered.com( .دجدي
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   بيت لحم محافظة المخيمات الفلسطينية في 2.4.4

  مخيم الدهيشة

 مساحته وقدرت كم،)3(ها حوالي  ويبعد عن، بيت لحممحافظةيقع مخيم الدهيشة جنوب  
م بعد االحتالل حسب اإلحصاء 1967 عدد سكانه عام  وبلغونما،د) 320(م حوالي1987عام

ألف نسمة، كما أن المخيم فيه ) 6,1(م حوالي1987ألف نسمة وعام ) 4,2(اإلسرائيلي حوالي 
  ).48،ص2004ديارنة، وشراب، . ( ضائقة سكنية بسبب عرقلة سلطات االحتالل لعملية البناء

 لمواطنين عرب في مخيم اتوباص بتحطيم زجاج سيارات المستعمرون قام 1981في عام و
 بإشعال المستعمريني، من أهمها قيام االستعماردهيشة، كما وتعرضت ممتلكات أخرى للتخريب 

 ص ،1984 عطية،( .1984النار في مكاتب الشؤون االجتماعية في مخيم الدهيشة في عام 
ة في  قري46 شخص، وينحدرون من 11,000 بلغ عدد السكان حوالي 2002في عام  ).69

 قرية تماما من مجموع القرى التي 35 وأزيلت ،الغربية والخليل والمجدل والرملةالقدس 
  ).622، ص2002سويد، .(ينحدرون منها

 تعرض المخيم إلى إعتداءات كثيرة كان أهمها هدم المنازل وخـسائر            2004-2002في أعوام   
عالم الفلسطينية، تقريـر خـاص      وزارة اال ( فادحة في البنية التحتية للمخيم تحت إدعاءات أمنية،       

 إلـى إعـادة إحـتالل،       2002 وتعرض المخيم خالل فترة اإلجتياح االسرائيلي عـام          ).2009
وتعرض المخيم إلى إطالق لنيران األسلحة الثقيلة، والعيش تحت حظر التجول وانقطـاع التيـار               

  .)54ص-8صنصوي، وآخرون، (. الكهربائي والمياه والمواد التموينية والطبية

  

   مخيم عايدة •

، 2002سويد، (. بين بيت لحم وبيت جاالشماليةم يقع في المنطقة ال1950ام  عأقيم المخيم
 ولم يستطيعوا العودة بعد ،إلى هذا المخيمفلسطين م خرج أهل 1967نكسة  ، وبعد)621ص
تعرض  وقد ة عسكرية، أصبحت نقطالتيا المخيم بالقرب من قبة راحيل ويأتي موقع هذ، ذلك
 ،إلطالق النار من بنادق االحتالل وباتشيلى مهاجمته بطائرات األمخيم في انتفاضة األقصى إال

على بناء الجدار بشكل مباشر على   إسرائيل، مع إصرارالعديد من المبانيمما أدى إلى تدمير 
  ).shahin, n.d, p.137 (.. أراضي األحياء الشمالية من المخيم
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 قريـة   35ويشمل المخيم الجئين من     )  نسمة تقريباً  4000عداد  بت( عائلة   650يضم مخيم عايدة    
 مختلفة، مدخله الرئيسي مغلق بالحواجز االسرائيلية والمكعبات االسمنتية وهناك نقـاط            محافظةو

ة جيلو مهيمنة   مستعمرمراقبة إسرائيلية دائمة حول المخيم من الشرق والشمال والشمال الغربي، و          
 تعرض المخيم لإلعتـداءات     2003-2000ية الغربية، وفي أعوام     على المخيم من الجهة الشمال    

 30المستمرة على كافة األصعدة بسبب القصف االسرائيلي العشوائي للمخيم، حيث قتل أكثر من              
دسة  شخصاً أكثرهم من األطفال تحت سن الـسا        150ر من   ثمدنيا فلسطينيا من المخيم، وجرح أك     

خسائر فادحة فـي البنيـة التحتيـة للمخـيم، والمعانـاة             االحتالل ب  عشر، باالضافة لذلك  تسبب    
جهزة ومجوهرات والتمركز فيها لعـدة أيـام        صحية، وسرقة البيوت بما فيها من أ      االجتماعية وال 
 سكانها كدروع بشرية، كان الهدف الواضح لقوات االحتالل هو تدمير البنية التحتيـة              وإستخدموا

تي دخلها، وفرض التجول على كافة المنطقة وإغـالق         وإلحاق األضرار قدر اإلمكان بالمناطق ال     
 .المدارس والصيدليات، والمحال التجارية، ومنع نقـل الجثـث إلـى المستـشفيات والجرحـى              

(www.alrowwad.virtualactivism.net)، يعاني المخيم كغيره من المخيمات الفلسطينية      و
.(  ومشاكل البطالة لدى الخـريجين     في األراضي المحتلة العديد من المشاكل منها شبكة المجاري        

  ).163، ص2003أبو حجر، 

  

  .)العزة( مخيم بيت جبرين  •

لضفة الغربية، وسمي بالعزة    صغر مخيم في ا   أيعتبر مخيم العزة    و،   بيت لحم  محافظةيقع في قلب    
من سكانه تقريبا، وينحدر سكانه من القـرى الفلـسطينية          %60عائلة العزة التي تؤلف      لىإنسبة  

  .بيت جبرين الواقعة على التالل الغربية للخليلالمدمرة 

ويعمل ،  خضع للسلطة الوطنية الفلسطينية   ويم ضمن منطقة أ،     1995 منذ سنة    يصنف هذا المخيم  
أهالي المخيم في المصانع اإلسرائيلية والمزارع وقطاع البناء، ويعمل بعضهم في مـدن الـضفة               

 ).621، ص2002،نصوي، وآخرون .(الغربية وقراها

مت قوات االحتالل اإلسرائيلي بإعادة توزيع الحدود بين السيطرة الفلسطينية واإلسرائيلية وهذه            قا
الحدود كانت مالصقة إلى المدخل الشمالي للمخيم، وكان المخيم في انتفاضة األقـصى الموقـع               

 الجـيش   يت لحم كانت مستهدفة دائمـا مـن        وهذا يدل أن ب    ،المركزي لتقوقع الجيش اإلسرائيلي   
  ).shahin, n.d, p.137 .(سرائيلي والجزء األكثر كثافة في المواجهات بين الطرفيناإل



 46

 لحرق المساكن، وهدم للبيوت، مستببة فـي خـسائر          2004-2001وتعرض المخيم في أعوام     
مادية فادحة ويبرر االحتالل هذه االعتداءات على المخيم بالحجج االمنية ليمنع أي تطـور فـي                

  ).2009وزراة االعالم الفلسطينية، تقرير  (.لتحتيةالمنطقة وفي البنية ا

  

  :يتضح لنا في هذا الفصل ما يلي

فكرة بناء الجدار الفاصل والتي حظيـت بتأييـد غالبيـة القـوى الـسياسية والمجتمـع                  •
اإلسرائيلي، ألسباب منها أمنية، ومنها إستراتيجية بدرجة كبيرة، حيـث أنـه سيـصادر              

سيطرة على أحـواض الميـاه الجوفيـة ذات القيمـة           نصف أراضي الضفة الغربية، وال    
اإلستراتيجية، وتعزل عشرات المدن والقرى الفلسطينية في كانتونـات غيـر متواصـلة             

 . فلسطيني من بيوتهم وممتلكاتهم200,000تمهيداً لطرد نحو 

 بدأت المرحلة األولى في شهر أغـسطس،        عمل بالجدار الفاصل عبر مراحل عديدة     بدأ ال  •
 محافظـة ، على أراضي مستعمرة غيلو بهدف إيجاد حاجز طبيعي بين           2002من العام   

خرى والتي تمتـد مـن      م، وبيت جاال، ومن ثم المراحل األ       بيت لح  محافظةالقدس، وبين   
 شمال شـرق بيـت جـاال،         بيت ساحور، وأخرى تمتد من     محافظةشرق وشمال شرق    

هدف عزل الريف الغربـي      بيت جاال بإتجاه الغرب ب     محافظةخيرة تمتد من    والمرحلة األ 
 .من المحافظة

 مـن سـرقة     المـستعمرين  إلعتـداءات    تعرضت معظم القرى والمخيمات االسـرائيلية      •
ات عليها، والعمل على ترهيب السكان بإستخدام أساليب عديـدة          مستعمرراضيهم وبناء   أل

 .المستعمرينمن شتم وإطالق للنار من أجل إجبار أهلها على تركها لصالح 

التفاقيات والمعاهدات الدولية على حماية التراث على الـصعيدين الـوطني    نصت جميع ا   •
، لكن سلطات االحتالل خالفـت جميـع        1956والدولي، خصوصا إتفاقية الهاي الدولية      

المعاهدات الدولية والقوانين، وصعدت عملياتها على المواقع األثرية، وقامـت بقـصف            
 .لمباني األثرية والتاريخية والدينيةوتفجير لمواقع التراث الثقافي، وطال أيضا ا
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 2004_1967 لحم بيت محافظةفي  االسرائيلي االستعمار ثارآ  1.5

  لحم بيت محافظة على واالجتماعية االقتصادية اآلثار 1.1.5

 محافظـة ال إلـى  االسـرائيلي  االستعمار دخول بداية من للتدهور لحم بيت في االقتصاد تعرض
 الحلـم  تحقيق إلى تهدف التي الممارسات، من بمجموعة االحتالل حكومة قامت حيث م1967في
   .الفلسطينيين وتهجير راضياأل وضم بالتوسع سرائيلياال

 واالجـراءات  التـدابير  مـن  مجموعة اتخذ حيث واضحة التعسفية ممارساته كانت دخوله فمنذ
 اإلسـرائيلي،  لالقتصاد تابع اقتصاد لىإ  المحتلة المناطق اقتصاد حولت واالقتصادية، العسكرية

  :الممارسات هذه أهم من وكان التطوير فرص مامأ العراقيل جميع بوضع وقام

 والزراعيـة  الـصناعية  للمنتجـات  اسـتهالك  سـوق  لىإ بسكانها المحتلة األراضي تحويل. 1
 الـدول  وبين غزة وقطاع الغربية الضفة بين التجاري التداول حجم قلصت نهاإ حيث االسرائيلية،

 حيـث   1984، مثال ذلك ماحصل في عـام        اسرائيل مع أساسي بشكل التعامل وجعلت بية،العر
من مجمل وارداتها الكلية وهو مايعادل      % 91بلغت واردات الضفة الغربية والقطاع من إسرائيل        

من قيمة صادرات إسـرائيل للخـارج، أمـا         % 20,8مليون دوالر أمريكي أو ما يعادل       ) 628(
 ذهبـت إلـى إسـرائيل أيـضاً، وهـذه        1984 الضفة والقطاع لعام     من قيمة صادرات  % 65,4

الصادرات تتم بعقود خاصة وهي بصورة رئيسية إما مواد خام للصناعات االسرائيلية، غذائيـة              
وبناء وغيرها، أو مواد نصف مصنعة يعاد تصديرها للصناعة االسرائيلية التي تـستغل األيـدي               

 قـدرت   2002-2001وفي أعـوام    ). 49ص-48 ص ن،.مصطفى،د ( .العاملة الرخيصة المحلية  
كان منها أضرار مباشرة تمثلت فـي        بيت لحم    محافظةاالضرار التي لحقت بالقطاع التجاري في       

 دوالر، وأضـرار فـي ممتلكـات المحـالت          64,111 محل تجاري بقيمة     50إلحاق الضرر ب  
قطـاع التجـارة     دوالر، وأضرار غير مباشر في       271,533 بضائع ومعدات وغيرها،     التجارية

  .)www.arij.org( يون دوالر مل91والخدمات العامة 

 بهـدف  والصناعي الزراعي الفلسطيني نتاجاإل على العالية الضرائب بفرض  إسرائيل قامت. 2
ـ  اإلنتـاج  دخول ومنع للخارج، اإلنتاج تصريف أمام العراقيل ووضع االقتصاد، ضرب  يالمحل

 العربيـة  والمـساعدات  الخـارج  من البالد دخول من استثمارات أي ومنعت اإلسرائيلي، سوقلل
 بالـدعم  تتمتـع  التـي  اإلسرائيلية والمنتجات للبضائع المنافسة على المحافظة بهدف جنبية،واأل

  .الحكومي
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 التـي  والعراقيـل  سـرائيلية اإل الممارسـات  نتيجة  الفلسطيني بالركود  الوطني اإلنتاج أصيب.3
وأصـيب  ،  سرائيلياإل االحتالل لدى المادية رباحاأل نسبة ارتفاعمما أدى إلى     ،إسرائيل وضعتها

% 35اإلنتاج الفسطيني بالشلل شبه التام، في مختلف القطاعات اإلنتاجية، حيث أن هناك نـسبة               
لعمل عامل، ونسبة كبيرة منهم توقف عن ا      ) 2008-6000(من القوة العاملة يعملون في إسرائيل       

  ). www.arij.org( .نهائيا
 

 الجانب خدمة الهدف كان الفلسطيني االقتصاد لضرب سرائيليةاإل الممارسات نتيجة - 4
 العاملة القوى لجعل تهدف كانت أيضا نماإو مادية أرباح كسب فقط ليس مجاالت بعدة االسرائيلي
 العاملة يدياأل هذه لستغالإب فقامت آخر عمل عن تبحث نأ المادي تضييقلل نتيجة العربية
عمال وتوجيهها إلى األ، الزراعية المحاصيل وقطف لبناءفي ا جدا رخيصة وبأسعار لصالحها

% 49 قرابة 1984الشاقة التي التحتاج إلى خبرات فنية مسبقة، كالبناء الذي كان يعمل فيه عام 
لعاملة في المشاريع من العمال العرب العاملين في إسرائيل، أدى ذلك إلى تقليص عدد األيدي ا

، وبالمقابل ارتفع عدد األيدي العاملة في المشاريع %14 بنسبة 1984- 1970العربية ما بين 
  ).49ص-48ن، ص.مصطفى،د (. ألف98,6 إلى 1970 ألفا عام 22,5االسرائيلية من 

سان    هر ني ي ش صناعة      2002ف ق ال ى خن ة إل رائيلية الهادف ات االس راءات والمماؤس سببت االج  ت
د عن                  الف ة ال تزي ة إنتاجي ي تعمل بطااق ام الت إغالق بعض مصانع الحجر والرخ ، %35لسطينية، ب

  .)www.arij.org( . دوالر929663 عامل، بخسارة مباشرة قدرت بقيمة 28وتسريح حوالي 
 

 ما اسرائيلية عاملة أيدي من بدال رخيصة عربية عاملة ايدي لتوفير نتيجة إسرائيل حققت وقد
 من بدال الدفاع شؤون وخدمة لالستعمار المبالغ هذه مستخدمة سنويا، دوالر يونمل1000 يعادل
  .فيها الحق أصحاب نفسهمأ العمال على تصرف أن

 بالمنتجات المحلي السوق إغراق أدى حيث الفلسطيني والصناعي الزراعي االنتاج تدهور. 5
 على والقيود الضرائب، رضوف وإغالقها راضياأل ومصادرة االسرائيلية، والصناعية الزراعية
 إقامة أمام والعقبات الخام، المواد استيراد على المفروضة والمضايقات الزراعي، االنتاج

 العاملة االيدي وجذب الخارج، من للتنمية مساعدات دخول من والحد جديدة، صناعية مؤسسات
 الماشية بتربية والتحكم المياه، مصادر على اليد ووضع االسرائيلي، العمل سوق في للعمل

 ايدي تحت للعمل بالكثير دفع الذي البطالة وانتشار العمل فرص ضعف لىإ أدى مما والدواجن،
 تدهور سابقا ذكرناه ما لكل ونتيجة تطوير، دون فقط العيش لكسب جدا رخيصة ثمانأب االحتالل

 ت،. د طفى،مص( .التجارية والحركة المحلية البناء حركة وضعف ،والزراعي الصناعي نتاجاإل
  .)49ص_48ص
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 هذا أدى ي،االستعمارو اإلسرائيلي باالقتصاد ونومرتبط قونمتعل الفلسطينيون ،كما وأن أغلبية
 ، مما أدى إلى إبقاءالفلسطيني المال بتقليص ياالستعمار نتشاراإل عن الناجم االقتصادي التعلق

 المجتمع إليه وصل الذي المستوى دون واجتماعية اقتصادية وضعية في الفلسطيني المجتمع
  ).100ص ،2005 ،رمنصو.(إسرائيل داخل أو المستعمرات في سواء اإلسرائيلي

 بما علم على ليكونوا الفلسطيني الشعب أبناء لدى الحياة شريان بإعتبارها التعليمية النواحي منف
 بيت افظةمح في التعليم مراكز ضد إسرائيلية عدوانية محاوالت هناك كانت فقد حولهم من يحدث
 بالقتل المدارس طالب ضد البطش أشكال كل ممارسة أهمها من وكان الوطن أرجاء وجميع ،لحم

 واإلحالة التعسفي، والنقل واألبعاد باالعتقال المعلمين وضد والتشويه، واالعتقال والضرب
 كلتآ عن المدرسين تعويض وعدم طويلة، لفترات باإلغالق المدارس وضد التقاعد، على الجبرية
 يحدث أن لىإ ذلك كل أدى للمعلمين، نقابة تأسيس ورفض المعيشة، مستوى وانخفاض الدخل
 العالي، التعليم مؤسسات خنق ومحاولة الهامة، التخصصات ذوي المعلمين عدد في كبير نقص
 المنطقة، في العلمي التقدم ونواة االحتالل، مخططات ضد اًوطني ياًنشاط مركزاً تشكل كونها
 ت،.د مصطفى،.(أشهر ثالثة عن بعضها يزيد متفاوتة لفترات الجامعات إغالق كراربت فقامت
  ).103ص- 102ص

 إلى أدى أنه حيث االجتماعية الحياة على الواضح هأثر لحم بيت محافظة في لالستعمار كانو
 السكنية، األماكن من المستعمرات لقرب فكان الصحية: أهمها من ،الحياة جوانب من الكثير تغيير
 والحشرات والديدان الكريهة، الروائح نتشارإ غير ،السكان حياة على والسيئ الواضح أثره

 سوء  أدى إلىالعربية، األراضي تجاهبإ العادمة المياه وتصريف المستعمرات مخلفات عن الناتجة
 دانيال ةمستعمرو نحالين، أراضي في الواقعة بيتار ةمستعمر مثل السكان، لدى الصحية األوضاع

  ).5ص ،1997 جردات،. (الخضر قرية غرب جنوب لواقعةا

 ففي ذنب دون أو بذنب المستعمرين من والظلم الضرب أنواع ألبشع لحم بيت وتعرض أهالي 
 بالتعرض لحياة المستعمرين حدثت جريمة من بين جرائم عدة، تمثلت في قيام 1980 عام

 محمد والمواطن عصب، أبو فايز نوالمواط ،لحم بيت في وزوجته النتشة حمزة حمدالدكتور أ
 على باالعتداء المستعمرون وقام كما يده، المستعمرون كسر وقد للضرب، عاما 80 شبانه

 صفا قرية من قريب حرش إلى تيادهواق المواطن هذا سيارة بعد إيقاف كشك، أبو عوض المواطن
 عينيه، يبوتعص )تقع جنوب غرب محافظة بيت لحم بالقرب من أراضي محافظة الخليل(

 ،1984 عطية،( .الرعاة بعض أنقذه أن إلى المنطقة تلك في موثوقا ه،تركو ،بشده بهوضر
  ).73ص
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  المحافظة على الفاصل الجدار تركها التي اآلثار 2.5

  :السياسية اآلثار  1.2.5

 ما حسب (وطوله الغربية، الضفة داخل كم6 عمق إلى أجزائه بعض في يصل الجدار موقع. 1
 وإنما فقط، أمنيا منه الهدف يكن لم الجدار أن على يدل  مماكم،752 )حاليا هل مخطط هو

 األساسية العيش سبل من حرمانهم خالل من الفلسطينيين وتهجير األراضي مصادرة هوأيضا
  .الواقع باألمر الحدود ترسيم وإعادة

 إلى فتهد المشروع هذا عبر إسرائيل تنفذها التي الحدود ترسيم إعادة سياسة إن .2
 شارون تحدث وقد ،الفلسطينيين مع مستقبلية مفاوضات أي في 1967 حدود عن تجاوزالحديث

 مؤتمر في قال 2002 عامولاأل كانون ففي الحدود، تصحيح عن عدة مناسبات في ذلك عن
 تواصل أجل من الغربية الضفة نصف عن التخلي لىإ تحتاج إسرائيل أن :هرتزيليا في صحفي
 أخر خطاب وفي ،المستعمرات يشمل الذي المتبقي اآلخر النصف بضم وذلك ياديمغراف إسرائيل

 تحت فلسطيني ماليين 5 الى 3 إبقاء تستطيع ال إسرائيل أن أكد 2003عام  أيار في بالكنيست له
 أن إال للتنازل، واستعداد اعتدال نهأ على العالمية الصحافة في حديثه فهم وتم ،األبد لىإ االحتالل
 الضفة فنص ضم وإنما االنسحاب ليس المقصود أن أوضحت وتنفيذها الجدار رومسا خطة

  .الغربية

 الخاصة للرؤية إسرائيل فرض إلى الغربية الضفة في واحد جانب من الفصل سياسةتهدف . 3
 مدريد مؤتمر من بدءاً المتعاقبة التسوية لمشاريع الدولية الرؤى جميع وتجاوز ،السالم لعملية بها
 اللجنة تنفيذها ضمنت التي الطريق خريطة وحتى ،1993 عام أسلو باتفاقية مرورا 1991عام

 األوروبي، تحادواإل األمريكية، المتحدة الواليات هي كبرى دولية جهات تضم التي الرباعية
 الذي هو فما الجدار، لبناء تجاوزها تم والجهات الدول هذه كانت فإذا المتحدة، واألمم وروسيا
  .إسرائيل مع اتفاقياتها تنفيذ جلأ من الفلسطيني الجانب لهيفع أن يمكن

 حيث المستقبل، في إسرائيلية حكومة أي قبل من تجاهله يمكن ال سياسي لواقع خلق هناك. 4
 السالم مفاوضات من النهائية المرحلة قضايا معظم تجاوز اإلسرائيلي الفصل جدار  حقق
  .معظمها ضم سيتم التي المستعمراتك

 لىإ العودة يود فلسطيني طرف أي على سيفرض نهائي حل هو إسرائيل به قامت ما إن .5
 هذه إن معتدلة، أو متشددة إسرائيلية حكومة أي على واقعيا سيفرض كما التسوية، عملية

 تحظى بل فحسب، وحكومته شارون بدعم تحظى ال الجدار فرضها التي والتصورات المسارات
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 ،2005 علي،. (سواء حد على واليسارية اليمينية القوى من ئيلإسرا داخل النظير منقطع بدعم
  ).17ص-15ص

  

   االقتصادية اآلثار 2.2.5

 مصدر تشكل التي الزراعية، األراضي من العديد الجدار صادرقد  األرض، صعيد على. 1
 فصل على الجدار عمل كما ،الزراعة على تعتمد التي الفلسطينية العائالت لمعظم الوحيد الرزق
 من% 11,5 يقارب ما فصل سيتم أنه أي ،فيها السكنية المناطق عن الزراعية المحافظة أراضي
 حيث الجدار، خلف تقع دونم ألف 70 عن عبارة وهي ،2كم 608 أي المحافظة، مساحة

 إثبات بعد وذلك اإلسرائيلية، المدنية اإلدارة عن تصدر تصاريح عمل لىإ أصحابها سيضطر
  .األرض لتلك ملكيتهم

 2000 يقارب ما اقتالع تم حيث لحم، بيت محافظة في الغذائي الوضع كبير بشكل يهدد فالجدار
 دوالر، ماليين 7 الجدار بسبب االحتالل بها تسبب التي الخسارة تقدر حيث الجدار، لبناء شجرة
 من وهي وحدها، لحم بيت محافظة أراضي من دونم آالف سبعة حوالي التهم الجدار أن كما
 يمنع وهذا القدس، محافظةو لحم بيت بين الفاصلة الحدود على تقع التي المهمة قعالموا

 المواطن، لحقوق المستقلة الفلسطينية الهيئة.(والتنقل التواصل حرية من الفلسطينيين
  ).37ص- 36،ص2005

 التي االغالقات بسبب إسرائيل في أعمالهم الفلسطينيين من كثير فقدان الى الجدار أدى كما . 2
  .الغربية الضفة على فرضتُ

 القطاع على دخلها في تعتمد الفلسطينية العائالت من مئات فهناك السياحي القطاع أما .3
 والمواقع اآلثار من العشرات تضرر نتيجة تتضرر سوفو ،للدخل وحيد كمصدر السياحي
 فصل وبسبب له، ةالمرافق اإلنشائية واألعمال الجدار بناء بسبب الفلسطينية واألثرية التاريخية
 علي،. (ملحوظ بشكل السياح يقصدها التي السياحية المعالم أهم بوصفهما لحم بيت عن القدس
  ).23ص- 20،ص2005
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   االجتماعية اآلثار 3.2.5

 لصعوبة اللقاءات واالجتماعات الناس، بين االجتماعية والعالقات األسرية األواصر تقطيع .1
  .والعائلية األسرية

 ومواردها، واألرض بالزراعة مرتبط القروية الحياة نمط أن حيث: القروية الحياة مطن تهديد. 2
 تواصل وقطع األرض مصادرة تؤدي وسوف ،وخاصيته ميزته بفقدان مهدد ذلك كل سيكون
 زهيدة بأجور العمل إلى أو تماما، رزقهم وفقدان البطالة إلى ومالهم وزرعهم أراضيهم مع الناس
  .بذلك لهم حسم نإ إسرائيل، في

 وخضوع تلك التجمعات للمراقبة مفتوح، سجن إلى بالجدار المحيطة السكنية التجمعات تحول. 3
  .والكاميرات العسكرية والدوريات االحتالل، جنود من بشكل دائم

 قرى من المختلفة، المناطق بين التواصل وقطع الحركة تقييد إن: الصحية للرعاية فتقاراإل. 4
 ذلك سيؤدي كما ،الصحية الخدمات أنواع جميع توافر عدم إلى سيؤدي عضها،ب من قريبة ومدن
  .لألطفال خصوصا التغذية سوء مثل الصحية المشكالت تزداد أن إلى

 من مسيحيينو مسلمين إسرائيل وذلك بإعاقة، المقدسة األماكن لىإ الوصول من الحرمان  .5
 عشرات منذ لحم وبيت القدس في سيحيةوالم اإلسالمية المقدسة األماكن إلى بحرية الوصول
  ).28-25،ص2005 علي،. (السنين

 الطالب حركة إعاقة إلى الجدار بواسطة  البعض بعضها عن السكانية التجمعات عزل أدى .6
 أمام حقيقية عقبة تشكيل إلى أيضا المعازل تلك مداخل على البوابات وإقامة التعليم، مراكز إلى

 األساسية الخدمات على المواطنين حصول صعوبة إلى أدى مما ،تجمعاتهمل المواطنين حركة
  ).37،ص2004 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز. (الخدمات تلك أحد التعليم يشكل والذي

 تمهيدا التراخيص عدم بحجة الخضر وبلدة الولجة قرية في السكنية المنازل من العديد هدم تم .7
  .1\2\2004 بتاريخ الجدار إلقامة
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  لحم بيت محافظة في السياحي القطاع على الفاصل والجدار االستعمار أثر 5.3 

 االحتالل لىإ بجذوره ذلك ويعود ،1967 منذ منظمة شبه تدمير لعملية الفلسطيني التراث تعرض
 هذا في للعمل والتجار الوسطاء إدخال على عملو االنتهاكات، هذه على شجع الذي اإلسرائيلي

  .القانوني غير المجال

 تصاعدا اإلسرائيلي االحتالل فترة وشهدت األثرية، المواد عن البحث االحتالل سياسة حفزت وقد
 وتشير، الفلسطينية األراضي في القانوني غير واالتجار التهريب عمليات لحجم كبيرا

 عام ومنذ ،األثرية المواقع آالف سرقة إلى 1967 بعد ما الفترة حول المتوفرة اإلحصائيات
 للقانون مخالفة بصورة المحتلة الفلسطينية المناطق من األثرية القطع آالف نقل جرى 1967
 اإلحصائيات وتشير كما ،القدس متحف من المنقولة األثرية المواد يشمل وهذا ،والدولي المحلي

 سياسة وكانت الخارج، إلى يتسرب معظمها سنويا، قطعة ألف مئة إلى يصل التداول حجم نأب
 غير نشاطهم يمارسون اآلثار وتجار والمهربين الوسطاء من طبقة خلق على تحفز اللاالحت

 .ترخيص وبدون القانوني

 في وخصوصا االحتالل، قبل من المتعمد والتفجير القصف الى اآلثار مواقع تعرضت كما 
 المدن أنحاء جميع في الثقافي التراث لمواقع مقصود استهداف جرى حيث. 2002 اجتياح
. والدينية والتاريخية األثرية المباني التدمير طال حيث لحم، بيت محافظة فيها بما سطينيةالفل

 التراث على اإلسرائيلية، االعتداءات على شاهد كبرأ وحصارها المهد كنيسة على االعتداء وكان
 وأماكن التاريخية ومبانيها وأسواقها وبيوتها القديمة البلدة أحياء االعتداء طال حيث. الفلسطيني

  . فيها العبادة

 الثقافية المصادر على السيطرة إلى أدى  فقدالفلسطينية األراضي في الفاصل الجدار بناء أما
 المواقع عشرات بتدمير تمثلت الفلسطيني، بالتراث فادحة أضرار وإلحاق الفلسطيني، للشعب
 كما البعض، بعضها نع األثرية المواقع مئات وفصل الجدار، بناء مسار في األثرية والمعالم
 بيت واآلثار، السياحة وزارة( .وتكامليته الفلسطيني والطبيعي الثقافي المشهد تشويه على عمل
  ).لحم

  

  

 



 54

  لحم بيت محافظة سكان    العادمة علىالمستعمراتمياه  أثر 5.4

 األمر صدر ،1967 عام الغربية الضفة أرض أقدامهم تأوط أن ومنذ ،1967 االحتالل بداية منذ
 ووضع الفلسطينيين المواطنين قبل من المياه استخدام على الخناق لتضييق ،1967\6\7 في األول
 1967\8\15 بتاريخ صدر الذي) 92 (األمر العسكرية األوامر تلك أهم ومن عليها، االحتالل يد
  .السابقة المياه امتيازات إلغاء بموجبهما تم والذي 1967\10\30 بتاريخ) 158(و

 استخدامات على ضيق مما جديدة، تراخيص منح صالحية للمنطقة العسكري لحاكما أصدر كما
 .الفلسطينية المياه بمصادرة التصرف في المستعمرين يد وإطالق للمياه، الفلسطينيين المواطنين

 المياه حجم قدر إن الغربية، الضفة في المياه مجال في ةسرائيلياإل الممارسات هذه نتيجة كانت
 المستعمرات طريق عن سنويا يتم حيث المصادرة هذه من% 76 حوالي 1948 عام واستغاللها

 السفوح عبر³م مليون 535 ويذهب للشرب ³م مليون 53 استهالك الغربية الضفة في ةسرائيلياإل
 المياه أزمة وضع انعكس .الجوفية المياه مصادر لتغذية والجنوبية الوسطى فلسطين لجبال القريبة

 األخيرة السنوات في ستمرارإب عانت حيث لحم، بيت منطقة على واضح بشكل ةالغربي الضفة في
 ،الغول بطن آبار من لحم بيت منطقة في األساسية المياه مصادر تأتي للمياه مزمنة أزمة من

 تحت تقع اآلبار وهذه الساعة، في ³م840- 625 من إنتاجها طاقة تصله ثالثة مصادر ووعدد
 اإلنتاجية وطاقته فجار بيت من فيأتي الرابع البئر أما ،ميكوروت كةشر وإدارة ،العسكري الحكم
 اآلبار هذه كانت 1967 عام قبل، ولحم بيت مياه سلطة تحت ويقع الساعة، في ³م100-120
 مياه مصادر جميع ضم العسكري الحكم سلطات قررت أن وبعد الغربية، الضفة مياه لدائرة تابعة

أدى  ميكوروت، شركة إدارة تحت ووضعتها الغربية الضفة مياه لدائرة ملكا كانت التي الشرب
 على مهمتها اقتصرت التي لحم بيت مياه مصلحة فيها بما المياه مصالح صالحيات إلى تقليص

 اإلسرائيلي الضابط صالحيات من اآلبار من بالمياه التزويد أصبح وبذلك المياه، أثمان جمع
 خانقة، مياه أزمة لىإ لحم بيت منطقة في الممارسات هذه أدتوقد  .المياه شؤون عن المسئول
 ³م960- 725 بين ما تتراوح لحم بيت آلبار اإلنتاجية الطاقة نإ حيث عليها، االحتالل قيود بسبب
 مجموعة لصالح يعود وذلك الساعة، في ³م70 تتجاوز ال ةضالمضخو الكمية أن إال ،الساعةفي 

 إن ).88ص-85ص ت،.د مصطفى،. (لحم بيت منطقة في أقيمت التي ةسرائيلياإل المستعمرات
 على اإلسرائيلية فالسيطرة البيئي، الوضع على كبير بشكل يؤثر فلسطين في السياسي الصراع
 مصدر تشكل التي الزراعية األراضي ومصادرة االستعمار سياسة خالل من الفلسطينية األرض
 الحواجز وإقامة ،المستعمرات إلى ديةالمؤ االلتفافية الطرق وشق المواطنين، من للعديد رزق

 اإلسرائيلي االحتالل أن كما. الزراعية األراضي معظمكلها أدت إلى تدمير الجيش، ومعسكرات
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 أمنية مناطق لها المجاورة الزراعية األراضي جميع جعل وإنما ،المستعمرات هذه بإقامة يكتف لم
  .منها االقتراب الفلسطينيين للمواطنين يمكن ال

 إضافة الجوفية، المياه مصادر من الفلسطيني الشعب حرمان لىإ اإلسرائيلية اإلجراءات هذه أدت
 على المقامة المستعمرات من تتسرب التي العادمة، المياه بسبب الجوفي الخزان مياه تلويث إلى

  .الفلسطينية األراضي

. لألراضي الدائم االستنزاف عن ناتج واضح ضغط لىإ الفلسطينية البيئة تعرضت لذلك ونتيجة
 الظروف ومتطلبات السريع، السكاني النمو احتياجات مواجهة في بالضغط توفي ال والتي

 شح مثل قاسية ظروف تحت المستدامة، غير التنمية عوامل من يزيد مما المتزايدة، االقتصادية
 المواطن حركة على والقيود اإلغالق واستمرار البطالة، معدالت وارتفاع المصادر،

 ،)لحم بيت دراسية حاله (الفلسطينية الوطنية السلطة أراضي في البيئة.(لفلسطينيا
  ).189- 17،ص2005

 في الظاهرة هذه بداية فكانت المستعمرات عن الناتجة لحم بيت محافظة في العادمة المياه ماوأ
 رةالمصاد األراضي على المقامة افرات ةمستعمر في المستعمرون خذأ عندما 1985 أيلول شهر
 في الزراعية األراضي باتجاه المجاري مياه يضخون لحم بيت قضاء الخضر قرية أهالي من

 كفار يمستعمر قبل من العادمة المياه ضخ وتم كما .ةمستعمرال قرب الواقع البيادر وادي
  .المنطقة في الزراعية األراضي باتجاه نحالين قرية جنوب الواقعة عتصيون

 باتجاه بيتار ةمستعمر قبل من العادمة المياه ضخ مع ظاهرةال هذه ازدات 1990 عام وفي
  .نحالين في فارس عين أراضي

 مجاريهم مياه ضخ في المستعمرون أخذ الخضر قرية غرب جنوب الواقعة دانيال ةمستعمر في
 واألحياء المنازل من تقترب المياه هذه وأخذت الشامي، واد موقع في الزراعية ضياراأل إلى

  .نحالين قرية في كما السكنية

  .المجاورة القرى على العادمة مياها تضخ التي المستعمرات أهم ومن

  افرات ةمستعمر 5.5.1

 أراضي ومصادرة الشمالي تجاهاإل وخاصة تجاهاتاإل بجميع تتوسع وأخذت ،1978 عام أقيمت
 حدأ يقع ةمستعمرال أسفل وفي الشمال، لىإ الجنوب من جبلية سلسة سفح في والتوسع أخرى،
 دائم ماء نبع وجود وإنتاجه خصوبته من ويزيد البيادر واد وهو المنطقة في خصوبة األودية أكثر
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 تم الوادي لهذا الجنوبي الطريق وعلى. الخضروات لزراعة دائم ماء مصدر للمزارعين وفر مما
 وهو المصري وادي طرق على الحفرة هذه وجاءت ة،مستعمرلل ضخمة متصاصيةإ حفرة حفر
 أنبوب مع هذه، االمتصاصية الحفر على مضخات تركيب وتم الجنوب، من البيادر واد بداية
 إلى محتوياتها ضخ يتم متالءاإل على قاربت أو الحفرة هذه متألتإ وكلما نش،إ 6 بقطر لتفريغ
  .المذكور البيادر واد وإلى المصري واد لىإ مباشرة العادمة المياه لتسيل الخارج

 السكان عليها يعتمد والخضروات والعنب، اللوزيات من حقول عن عبارة هو ادريالب واد أن علما
 الى أدى الوادي على العادمة المستعمرات مياه ضخ تكرار وإن الصيف، فصل خالل حياتهم في

 أصحابها ضطرإ ومما الكروم من جزء وإتالف بالخضروات، منه اآلخر الجزء زراعة صعوبة
  .قتالعهاإ إلى

 الزراعية المحاصيل من كثير وخسارة العادمة المياه بسبب تضرروا السكان من كثير أن كما
 واقتالع وجرفها وإتالفها، المزروعات على العادمة المياه ضخ بسبب جدا، كبيرة بمساحات تقدر

 المياه لغمر نتيجة وذلك المزروعات من آخر نوع بأي زراعتها السكان يستطع ولم األشجار،
  .رباستمرا عليها العادمة

 مزروعاتهم لري المنطقة أهالي يستخدمه الذي الدائم البيادر وادي عين في الماء نبع أن كما
 عزوف إلى أدى مما النبع مياه تلوث لىإ العادمة المياه ضخ ازدياد نتيجة تعرض أيضا، وللشرب

  ).11ص- 7ص ،1997جردات،.(استخدامه عن المزارعين

  

 دانيال ةمستعمر 5.5.2

 جبل رأس على أقيمت األمر بداية في الخضر محافظةل تابعة أراضي على 1985 عام في أنشئت
 إلى اآلن حدودها وصلت حتى متتالية مصادرات حملة ذلك ورافق تجاهاتاإل جميع في متدتإ ثم

  .والخليل لحم بيت بين ما الواصل الرئيسي الشارع محاذاة

 واد- المنحدر تجاهإب فرةالح هذه مياه ضخت كبيرة متصاصيةإ حفرة حفر تم 1996 عام في
  .بالعنب مزروعةدونم 2 مساحة غمر إلى أدى مما - الشامي

 واد تجاهإب أخرى مرة ضخها تم قد العادمة المياه أن المزارعون فوجىء ،1997 عام وفي
 أيضا شملت األضرار نأ غير ،  بالمياه العادمةاألراضي  معظمغمر لىإ أدى مما المصري،
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 الحشرات نتشارإ يتسبب األشجار، على األوراق تكون يبدأ دماعن أنه حيث العنب، أشجار
  .األمراض وتفشي إتالفها إلى العادمة المياه تسببها التي والديدان

 وذلك في قرية المستعمرات أمن رجال أو المستعمرين من تحرشات  فيواجهونالمزارعون أما
 مع وتجاربهم الخضر يأهال أو عتصيون كفار ةمستعمر بجانب أراضيهم تقع التي نحالين

 من المزروعات وتخريب والضرب والسب للشتم يتعرضون حيث. عديدة افرات في المستعمرين
  ).12،ص 1997جردات،. (البعيد المستقبل في أراضيهم على السيطرة بهدف ،المستعمرين

  

  عتصيون وكفار بيتار ةمستعمر 5.5.3

 جميع من االستعمار إحاطتها بهو لحم، لبيت األخرى القرى عن نحالين قرية يميز ما إن
 بعد على الشرق ومن بيتار، ةمستعمر حدود تتواجد كم،1,5 بعد وعلى الشمال فمن االتجاهات،

  .األخضر الخط الغرب ومن عتصيون، كفار ةمستعمر تقع وجنوبا دانيال ةمستعمر تقع كم2,5

 قبل من سواء أراضيهم إلى المجاري مياه اندفاع جراء يأتي القرية أهالي يواجهه ما أهم من إن
 الغرب من األبقار مزارع إحدى أو الشمال أو والغرب الجنوب من عتصيون كفار يمستعمر

 في/االبقار مزرعة من العادمة المياه بضخ يوناالسرائيل قام عندما1984 عام من بدأت التي
  .الروث برك أنابيب فتح تم أن بعد وبدأت القرية، من الغرب لىإ) زوريم رأس (كيبوتس

 هذا على المياه من كبيرة كميات وسكبت المزرعة في واسعة برك في األبقار روث تجميع تم فقد
 أدى مما نحالين، قرية تجاهإب أي شرقا المتجه المنحدر تجاهإب الروث معها وتحمل لتنساب الروث

 لشهيرا فارس عين موقع في الحقول تغمر مستنقعات شكل على والروث المياه هذه تجميع لىإ
 المحصول من جزء حتراقإ لىإ ذلك ديأو. الزيتون وأشجار الخضار الدائمة بمزروعاته
 وأدى  حينه، في كم3 بطول السيل نسابإ وقد الزيتون وخاصة األشجار من عدد وتلف الزراعي

  .جدا كريهة وروائح القرية في للحشرات واسع نتشارإ لىإ ذلك

 األهالي فوجئ العام نفس وفي الطريقة، وبنفس موقعال نفس من المياه ضخ عيدأ 1991 عام في
 األراضي إلى المؤدية األودية إحدى إلى بيتار ومستعمر قبل من يضاأ المجاري مياه بضخ

 بداية في نهأ حيث. 1996 عام في الضخ كثافة ازدادت كم،2 طول على السيل متدإو الزراعية،
 الغرب إلى الواقع الحربي واد وقعم إلى المزارعين من العشرات ذهب ،1996 يلولأ شهر

 أن فوجدوا العنب، محصول لجني عتصيون كفار ةمستعمر حدود يحاذي والذي للقرية الجنوبي
 الحقول إلى الدخول حتى المزارعون يستطع لم ذلك وجراء مزارعهم، غمرت قد العادمة المياه



 58

 إلى لونها تحول قد العنب ناقيدوع تحملها، يمكن ال التي كريهة والروائح موحلة، كانت التربة ألن
  .منها كبير جزء وتساقط سمراراإل

 ثالثين بحوالي الخسائر وتقدر دمر، قد المحصول من% 90 نسبته ما السنة هذه خسارة وكانت
  .المدى بعيدة والخسائر الزيتون أشجار عدا هذا ،1991 لعام العنب لمحصول أردني دينار لفأ

 جردات،. (النباتات تصيب التي واألوبئة واألمراض الضارة الحشرات نتشارإ إلى باإلضافة  
  ).17ص- 13،ص 1997

  :من خالل إستعراض هذا الفصل يمكننا أن نخلص إلى

 بيت لحم تعرض االقتصاد للتدهور، بسبب       محافظة االسرائيلي إلى    االستعمارمن بداية دخول     •
لمناطق المحتلة إلى إقتصاد    الممارسات التعسفية، واإلجراءات العسكرية التي حولت إقتصاد ا       

 للمنتجـات   تابع لالقتصاد االسرائيلي، وتحويل األراضي المحتلة بسكانها إلى سوق إستهالك         
سرائيلية، وفرض الضرائب العالية على اإلنتاج الفلسطيني الزرعـي         الصناعية والزراعية اإل  

 . بيت لحممحافظةوالصناعي بهدف ضرب االقتصاد في 

 بيت لحم توفير أيدي عاملة رخيصة بدال من أيدي عاملة           محافظة في   االستعمارحققت سياسة    •
 وخدمة شؤون    لالستعمار دوالر سنويا، مستخدمة هذه المبالغ    1000إسرائيلية موفرة ما يعادل     

 .الدفاع

 في سلب المزيـد مـن األراضـي فـي        االستعمارعمل الجدار الفاصل وهو إحدى سياسات        •
 الفلسطينيين أعمالهم، بسبب االغالقات التـي تفـرض          بيت لحم على فقدان كثير من      محافظة

على الضفة الغربية، باإلضافة إلى تهديد نمط الحياة القروية، وقطع التواصل بـين النـاس،               
 .وعرقلة العملية التعليمية، وهدم العديد من المنازل تمهيداً إلقامة الجدار

سطيني وتكامليته، وتـم التـدمير      أدى الجدار إلى تدمير كارثي للمشهد الثقافي والطبيعي الفل         •
، حيث حفزت سياسة اإلحتالل البحث عـن المـواد األثريـة،            1967بعمليه شبه منظمة منذ     

 القانوني في األراضي الفلسطينية، باإلضافة إلى ذلك تدمير         وعمليات التهريب واإلتجار غير   
 .مواقع اآلثار حيث طال التدمير المباني األثرية والتاريخية والدينية

ة في مجال المياه في الضفة الغربية أدى إلى أزمة مياه خانقـة،             االسرائيليتيجة الممارسات   ن •
 وثلويث ميـاه الخـزان      المستعمراتبسبب قيود االحتالل عليها، والمياه العادمة الناتجة عن         

  . على األراضي الفلسطينيةالمستعمراتالجوفي التي تتسرب من 



 59

  :الخالصة

 لم لحم، بيت محافظة فيها بما ، جميعهاالفلسطينية المحافظات على ائيلياإلسر االحتالل بداية منذ
 ،اخطط اليوم حتى الفترة هذه طوال يستخدم االحتالل كان بل اإلسرائيلي، االستعمار يتوقف

 لخدمة الفلسطينية األراضي من مساحة كبرأ على السيطرة جلأ من مختلفة، وأساليب ووسائل،
 على المتعاقبة اإلسرائيلية الحكومات سياسات خالل من المختلفة ريعالمشا وتقديم ،المستعمرات

 وأخرى أمنية ذرائع تحت المختلفة، بأشكاله االستعمار وتطوير دعم في جميعها ساهمتو الحكم
  .سياسية

 بداية من اإلسرائيلي االستعمار لسياسة تعرضت التي الفلسطينية المحافظات من لحم بيت محافظة
 الفلسطينية  المحافظاتعن يقل ال المستعمرات من نصيبها لها فكان هذه، يامناأ حتى االحتالل
 محافظة كانت إسرائيل حكومات تطرحها كانت التي يةاالستعمار المشاريع خالل فمن األخرى،

 وقربها التاريخية، لمكانتها وذلك لالحتالل، األمنية األهمية ذات المحافظات من تعتبر لحم بيت
 المستعمراتب وتطويقها لها، الحماية جدار بمثابة االحتالل يعتبرها كان حيث دسالق محافظة من
 ريطةخ إلى ينظر فالذي البعض، بعضهاب المستعمرات تلك ربط على والعمل الجهات جميع من

 وخطط إستراتيجية، دون مواقع في المستعمرات ليضع يكن لم االحتالل أن يرى االستعمار
  في األراضي من ممكنة مساحة أكبر على سيطرته إحكام أجل من امسبق معدة مدروسة سياسية
 واقعا تفرض فكانت ،المستعمرات هذه تفكيك على مستقبال القدرة وعدم لحم، بيت محافظة
 جدا خصبة مواقع وفي ،المحافظة في جدا واسعة مساحة تحتل اليوم فهي األرض على ووجودا
 جبل منطقة في عملت كما االستراتيجي، وموقعه التاريخية ألهميته وبعضها ومهمة، ومركزية

 أهمية ذات المناطق هذه راحيل، قبة ومنطقة الفردوس،جبل  ومنطقة وهارجيلو، غنيم، أبو
 تاريخية ذرائع وتحت االحتالل سلطات قامت ، للمحافظةبالنسبة جدا مهمة وتاريخية سياحية

  .لها جديد ييهود تاريخ وخلق المستعمراتب وأحاطتها عليها بالسيطرة

 عدم بحجة، القدس محافظة لىإ جميعها األراضي هذه وضمت بل الحد هذا إلى األمر يقف ولم 
 كان لحم بيت محافظة ألهالي تعود المناطق هذه أن ورغم الواقع في أنه إال لها، العرب استغالل
 وفي الحتاللا أن إال بور، أراضي وتركت بها يعملوا لم أهلها أن بحجة عليها يسيطر االحتالل
 واستغاللها خضراء، منطقة األرض هذه أن بحجة باستغاللها غنيم أبو منطقة أهل منع عدة مرات
 القدس، محافظة من المنطقة هذه لقرب ذلك غير كان الواقعو العام، مظهرها تشويه الى يؤدي
 وبناء جميعها لمنطقة هذه بتجريف تم والذي المستقبل، في الخاص مشروعها لها وكان

 بيت محافظة أهل بين تقارب أي حدوث عدم ذلك من االحتالل هدف كان عليها، المستعمرات
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 التي وبالذات لحم بيت داخل األراضي جميع تكون بأن لتخطيطا تم حيث القدس، محافظةو لحم
 اليهود عدد وزيادة ،المحافظة رقعة لزيادة القدس بلدية لحدود تضم أن القدس محافظةب تحيط
 ، استعماريةمشاريع تنفيذ تم حيث تنفيذه بالفعل تم والذي الكبرى القدس مشروع قوتحقي فيها،
 القدس، محافظة لىإ وضمهإ لحم بيت محافظة أراضي من جدا واسعة مساحات نهب على عملت
 أراضي إضافة وتمت كما، القدس محافظةو لحم بيت محافظة بين الجغرافي التواصل قطع وتم
 عليها ويطلق والخاص، النعمان قريتي وهي غنيم أبو ةمستعمر الى حمل بيت  لمحافظةتابعة قرى
  .اليهود للمتطرفين استعمارية سكنية وحدة ،500 إقامة أجل من وذلك ،)التعامرة قرى ( اسم

 مستقبلية مشاريع هناك وال تزال ،مستمراً ال يزال بل الحد هذا إلى االستعمار موضوع يتوقف لم
 التخطيط تحت اآلن وهي 2004 عام في وضعها تم التي لحم بيت ةمحافظل قادمة، استعمارية

 جفعات مسمى االحتالل عليها يطلق جديد ةمستعمر إقامة وهو مستقبال، عنها اإلعالن يتم حتى
 يزيد ما الستيعاب تخطيطها تم دونم، آالف 5 تقدر مساحة على القدس بلدية أعلنته ما وهو يائيل،
 تحيط التي اإلسرائيلية المستعمرات حلقة واستكمال األرض، لىع إسرائيلي مستعمر 55000 عن

  .أخرى ناحية من لحم بيت محافظة عن وتفصلها ناحية، من القدس محافظة بجنوب

 والبؤر العسكرية، والحواجز االلتفافية، بالطرق المحافظة أواصر تقطيع لىإ باالضافه
 مستقبلية إسرائيلية تخطيطات أيضا اكفهن األراضي، من واسعة مساحات تنهب التي يةاالستعمار

 ،للمحافظة االقتصادية الحياة تراجع في كبيرا دورا لعب والذي والطرق، البؤر هذه عدد لزيادة
 لكسب إسرائيل داخل العمل على يعتمدون لحم بيت محافظة سكان أغلب أن حيث البطالة وزيادة
 فباتت إسرائيل، داخل العمل من منهم يرالكث منع تم والحواجز الطرق، عدد زيادة بعد لكن قوتهم
  الحياة نواحي جميع من مهددة محافظةال داخل الناس حياة

 إسرائيل وضعته الذي العازل الجدار عمل حيث تماما عليها يقضي حتى الجدار مشروع وجاء 
 السيئ األثر له كان والذي الجدار لصالح جديدة أراضي وضم قراها، عن محافظةال تجزئة لىإ

 لهجر فاضطروا أصحابها، عن الزراعية األراضي معظم عزل أنه حيث من السكان حياة على
 إرجاعها في األمل وفقدان ،المستعمرات رقعة لزيادة االستعمار سياسات إحدى وهذه أراضيهم

 بدوره أدى هذا واالجتماعية، التعليمية الحياة وصعب الجدار، وراء أصبحت أن بعد أصحابها إلى
 هذه كل لىإ إضافة قراها، عن وتمزيقها مظهرها، وتشويه التاريخية محافظةال عالمم تغيير لىإ

 حقد عليهم وسلط بل سبيلهم بحال المحافظة أهل بترك االحتالل يكتف لم يةاالستعمار الجرائم
 مزروعاتهم، وتخريب المواطنين،  بحق شرعية غير بأعمال دوما يقومون والذين ،المستعمرين

 إلى أدى وأراضيهم، منازلهم على الكريهة، والروائح العادمة المياه وتسريب مياههم، وتلويث
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 على السكان إجبار أجل من ةاالسرائيلي األساليب إحدى أيضا وهذه واألوساخ، األمراض، انتشار
 على كامل وبشكل السيطرة يتم أن إلى رقعتها وتوسيع المستعمرات لصالح أراضيهم ترك
  .كبيرة إستراتيجية أهمية ذات تعتبر ال والتي الريفية بالمناطق تسكن ةعربي قلة تحت ،محافظةال

 سبب ألي فلسطين داخل محافظة أي في وال يوما، يتوقف لم لحم بيت محافظة في االستعمارف
 سياسة من تحد أن والفلسطيني، اإلسرائيلي الطرف بين عقدت التي االتفاقيات تستطع ولم كان

 ورقعتها، ،المستعمرات عدد في زيادة سالم، اتفاقية كل وراء فكان ية،الغرب الضفة في االستعمار
 أو ةمستعمر إزالة أو فلسطينية، دولة اتجاه تذكر نية أية له ليس االحتالل أن على يدل وهذا
 جميع على السيطرة لحين مستمرة، زيادة وفي واقعية السيطرة فباتت وضعها تم طرق إغالق

 . الكاملة اليهودية الدولة لتحقيق اليهودي الحلم إلى لوالوصو كامل، بشكل األراضي
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 الخرجين نادي ،المحتلة العربية راضياأل في ينتوطنالمس ممارسات إحسان، عطية، .26
  .1984 القدس، العربي،

  .ت.د ن،.د ،1970-1020 والمدمرة المنهوبة العربية والقرى المدن أحمد، العلمي، .27

 ،القانوني ووضعه-واثاره ومراحله فكرته فلسطين في الفصل جدار احمد، عمر علي، .28
  .2005 االستراتيجية، ثوالبحو للدراسات االمارات مركز ،109 العدد ،1ط

 المقدس بيت ،1ط ،1993-1967 القدس في االسرائيلي يطاناالست رشيد، محمد عناب، .29
  .2001 والتوزيع، للنشر

 ماجستير رسالة ،"2006-1976 اإلسرائيلي يطاناالست سياسة" الرحمن، عبد القيق، .30
  . 2010فلسطين، االقليمية، الدراسات كلية القدس، جامعة منشورة، غير

 محجوب ترجمة ،الغربية الضفة في للمدن  اإلسرائيليالهيكلي التنظيم أنطوني ، ن،كو .31
  .1995 بيروت، الفلسطينية، الدراسات مؤسسة ،1ط ،عمر

 في االسرائيلي المشهد 2005 االستراتيجي مدار تقرير وآخرون، محمود، محارب، .32

  .2005 اهللا، رام االسرائيلية، للدراسات الفلسطيني المركز ،2004 العام

 العشرين القرن في المحلي فلسطين تاريخ من مطوية صفحات أيوب، عدنان مسلم، .33

 العثماني العهد في لحم بيت محافظة في وفكرية وصحفية وإجتماعية سياسية تطورات

  .2002 لحم، بيت النزاعات، لحل الفلسطيني وئام مركز ،1ط ،1948_1917

  ،)9 (سلسلة ،التحرير لمنظمة والعلوم افةوالثق للتربية العربية المنظمة وليد، مصطفى، .34
  .2004لحم، بيت الثقافة، دائرة

 الحديث، الكتاب دار مؤسسة ،االستعمار ومشاريع الفلسطينية الدولة عبد، معروف، .35
  .1991 بيروت،

 ،)الفلسطينية والتحديات والواقع التاريخ( االسرائيلي يطاناالست جوني، منصور، .36
  .2005 عكا، االسوار، مؤسسة

 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة ،1،ط2004 عام دليل إسرائيل كميل، منصور، .37
  .2004بيروت،
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  .1984 دمشق، ،1ط االول، المجلد الفسطينية، الموسوعة .38

 ،الفلسطينية الدراسات مؤسسة الغربية، للضفة االسرائيلي االجتياح ،وآخروننصوي،  .39
  .2002  بيروت، تحرير محمود سويد،

 مطبعة الجانب، أحادي الفصل في إسرائيلية نظر وجهات الفاصل رالجدا عليان، الهندي، .40
  .2004 اهللا، رام فراس،

 الضفة محافظات في المهددة والحضارة التراث معالم الدولي، والتعاون التخطيط وزارة .41
  .1999  اهللا، رام  ،لغربيةا

  االجنبية المراجع

1. Shahin, mariam, Palestine A guidy, n.d.  

   

   العبرية المراجع

 السعدي، غازي  ترجمة،إسرائيلية نظر وجهة الغربية الضفة في الدفاع خط أريه، شليف، .1
  .1985 عمان، الجليل، دار ،1ط

 عبد ترجمة ،األوسط الشرق في العنف جذور الزيتون وغصن البندقية دايفيد، هيرست، .2
 .2003 لبنان، بيروت، والنشر، للكتب الدريس رياض شركة احمد، الرحمن

  

  والتقارير لدورياتا

 تقرير ،المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب المتحدة مماأل تقرير. 1
  .2009 خاص

فلـسطين،  ،   االسرائيلية فـي فلـسطين     االستيطانيةالتقرير السنوي الخاص عن االعتداءت      . 2
  .1999، نابلس

 والتوسع الضم وجدار الغربية الضفة في توطناتالمس ،الفلسطيني  لإلحصاء الجهازالمركزي .3

    .2004، 2004إحصائي تقرير
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 الفلـسطينية  االراضـي  في االسرائيلية وطناتالمست الفلسطيني،  لإلحصاء المركزي الجهاز. 4
  .2004 اهللا، رام ،2003

 االستيطان والقـوى الـسياسية اإلسـرائيلية،       ،االقتصادية صامد مجلة ،)مصطفى الحسيني  (.5
  .1998 ،112العدد

 الجغرافية السياسية للمستوطنات اإلسرائيلية في الـضفة        ،االقتصادي صامد مجلة) جالل عبد (. 6
  .1998، 111العدد ، الغربية وقطاع غزة

السياحة والتراث الثقافي في فلسطين بين تحديات        ثار،واآل السياحة وزارة نشرة صادرة عن   .7

  .2008، لحم بيت ،اليوم وفرص الغد

 الفلـسطينية  الوطنيـة  السلطة اراضي في البيئة المواطن، لحقوق المستقلة الفلسطينية الهيئة .8

  .2005 اهللا، رام ، ،)1 (خاصة تقارير ،سلسلة )لحم بيت دراسية حالة(

وإنتهاء 1967الهجمة االستيطانية على محافظة بيت لحم بعد عام          الفلسطينية، االعالم وزارة .9

  .2009 تقريرخاص، رام اهللا ،بجدار الفصل العنصري

أسلوب بحثي متكامل   : إستدامة بيئة نحو حياة أفضل    ،  )أريج(القدس-معهد األبحاث التطبيقية  . 10

  .2006،  في محافظة بيت لحم12 لتوطين جدول أعمال القرن

   الكترونية المواقع

  atemplate\ps.fainfowa.www)الفلسطيني المعلومات مركز( . 1

2 . case\editor\org.poica.www 

  ps.page\ps.nbprs.www   ).االستعمار ومقاومة األرض عن للدفاع الوطني المكتب(  . 3

  com.rememberedpalestine.www فلسطين في الذاكرةموقع  . 4

 net  .vituactivism.alrowwad.wwwموقع الرواد االلكتروني لمخيم عايدة،.5

  www.ocha.com،)المتحدة مماأل (.6

          il.org.etzion‐gush.wwwموقع مجلس غوش عتصيون اإلسرائيلي . 7

ــرائيلي  . 8 ــات االس ــز المعلوم ــة    مرك ــي المحتل ــي األراض ــسان ف ــوق اإلن  لحق
settlemens\arabic\org.btselem.www   
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 بحم بيت محافظة حول الفاصل الجدار مسار) 1 (رقم ملحق

 

  التطبيقية لالبحاث أريج معهد
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 .موقع المعابر في محافظة بيت لحم) 2( رقمملحق

  

 ).أريج(القدس_معهد األبحاث التطبيقية
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  .الكبرى القدس لمشروع ضمها وتم المحافظة عن الجدار عزلها التي األراضي) 3 (رقم ملحق

  

  ).أريج(القدس-معهد األبحاث التطبيقية
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 لحم بيت محافظة في االسرائيلية المستعمرات موقع )4 (رقم ملحق

  

  معهد أريج لألبحاث التطبيقية
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  الكبرى القدس مخطط) 5 (رقم ملحق

  

  ).أريج(القدس-األبحاث التطبيقيةمعهد 
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 التقسيمات اإلدارية لمحافظة بيت لحم) 6( رقمملحق

  ).2009األمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون االنسانية، تقرير (



 73

 

  ية الجديدةاالستعماري لمحافظة بيت لحم والمخططات االستعمارالتقطيع ): 7( رقم لحقم

  ).2009األمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون االنسانية، تقرير (
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   في محافظة بيت لحممخطط مستوطنة جفعات يائيل) 8( رقمملحق

  ).أريج(القدس-األبحاث التطبيقيةمعهد 
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   بيت لحمحافظةم في الحواجز) 9( رقم ملحق

  مالحظات  الحاجز نوع   داخلية حواجز
 مـرور  يحظر. لحم وبيت القدس بين المعبر في موجود مسار  بصورة ثابتة معزز  300 حاجز

 لىإ الدخول تصاريح أصحاب باستثناء القدس لىإ الفلسطينيين
 القـدس  شـرقي  سـكان  من الفلسطينيين من يطلب. إسرائيل
 حـول  ومصادقة الهوية طاقاتب عرض لحم بيت لىإ الداخلين
 بطاقـة  أو لحـم،  بيت محافظة في السكن عقار، على الملكية
 أيـضا  يـسمح  كمـا . لحم بيت في موجودة مؤسسة في طالب
  .السائحين تنقل التي اإلسرائيلية الباصات بمرور

 يـتم . القـدس  شـرقي  سكان باستثناء الفلسطينيين مرور يمنع   ثابتة بصورة معزز  األنفاق
 لـى إ إلسـرائيل  الدخول تصاريح أصحاب الفلسطينيين توجيه
 ويـستعمل  اليوم في ساعة 24 مدار على مفتوح. 300 حاجز
 شـرقي  سكان من والفلسطينيين اإلسرائيليين المواطنين لمرور
 قبـل  مـن  أيضا تفعيله يتم. القدس الى البضائع ولنقل القدس
  .مقاول قبل من مدنيين حراس

 عـين  مالحة، (الولجة
  )يالو

 مفتـوح . القدس شرقي سكان ستثناءإب الفلسطينيين مرور منع   بصورة ثابتة معزز
  .اليوم في ساعة 24 مدار على

ــة ــرب (لجبعـ  قـ
  )صوريف

 لـى إ الفلـسطينيين  مـرور  يمنـع . 367 شارع على موجود  بصورة ثابتة معزز
 يستعمل. الجنود قبل من ساعة 24 مدار على معزز. إسرائيل
  .األجانب والمواطنين المنطقة في ينالمستعمر قبل من أساسا

ــو وادي ــار/ينكف  بيت
  هداسا تسور/عيليت

 لـى إ الفلـسطينيين  مـرور  يمنع. 375 شارع على منصوب   بصورة ثابتة معززة
  .إسرائيل

  ).أريج(القدس-معهد األبحاث التطبيقية
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  . ومساحتها 2004 عام حتىالمستعمرات  اإلسرائيلية )10(رقم ملحق

 دونم -كليالهي المخطط  دونم -العمراني البناء  السكان عدد  البناء سنة  المستوطنة اسم  الرقم

2949  40000  1971   جيلو 1 

290  1215  1991   هماتوس جفعات 2 

2215  7236  1997   هوما هار 3 

  
27869 

414  479  1972   جيلو هار 4 

529  153  3291  1983   جفاعوت 5 

1508  893  550  1969   تسوريم روش 6 

153  153  40  1983   افينات 7 

182  115  1967   عتصيون كفار 8 3906 

1003  3400  1971   شيفوت ألون 9 

542  582  1706  1975   اليعازر 10 

7586  2390  8300  1980   افرات 11 

58  40  1978   بيتار هادار 12 5848 

4912  36400  1985   عليت بيتار 13 

585  584  1883  1982   دانيال نيفي 14 

427  217  210  1999   الداد كفار 15 

666  438  886  1982   )الديفد (– نيكوديم 16 

1970  1071  1635  1977   تقوع 17 

97  97  15  1969   فشخة عين 18 

77  77  15  1991   دارغوت مسحوكي 19 

970  440  195  1971   شاليم ميتسبيه 20 

52733  19,118  107,611   المجموع

rgo.arij.www   
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 االنتفاضـة  نـدالع إ منذ االسرائيلي االحتالل جراءاتإ بفعل المتضررة المباني) 11 (رقم ملحق

  .لحم بيت حافظةم في 2004 وحتى 2000

 عدد األضرار  الموقع  سباب الضررأ  تاريخ الضرر  نوع الضرر  نوع المنشاة  الرقم
  - ضرار كبيرةأ  سكني .1

  أضرار جزئية
  6  بيت ساحور  منيةأ  2000

أضـرار  -كبيرة ضرارأ  سكني .2
  هدم بالكامل-هدم-جزئيه

  19  جاالبيت   منيةأ  2000-2004

-تعليمـي -ديني-سكني .3
ــياحي ــاري-س -تج
  مبنى عام-حكومي

هــدم -أضــرار كبيــرة
أضرار -حريق-بالكامل
  جزئية

  47  لحمبيت   منيةأ  2000-2004

هـدم  -ضرار جزئيـة  أ  سكني .4
  هدم-جزئي

  16  الخضر cمنطقة-منيةأ  2000-2004

اضـرار  -ضرار جزئية أ  كنيس .5
  هدم-كبيرة

  8  مخيم عايدة  منيةأ  2001-2004

أضـرار  -جزئيةضرارأ  سكني .6
  هدم-كبيرة

  7  مخيم العزة  منيةأ  2001-2004

  18  مخيم الدهيشة  منيةأ  2004-2002  هدم-ضرار جزئيةأ  سكني .7
  3  الدوحة  منيةأ  2003-2001  هدم-ضرار جزئيةأ  سكني .8
  2  ارطاس  منيةأ  2002  هدم  سكني .9

  1  تقوع  منيةأ  2002  هدم  سكني .10
  1  واد شاهين  منيةأ  2002   جزئيةضرارأ  سكني .11
  1  بيت فجار  منيةأ  2002  هدم  سكني .12
 1  واد النيص منيةأ  2002  هدم  سكني .13

 
  

  8  حوسان cمنطقة-منيةأ  2004-2000  هدم  سكني .14
  3  بتير cمنطقة  2002  هدم  سكني .15
  1  واد رحال  منيةأ  2002  هدم  سكني .16
  6  بيت تعمر  cمنطقة   2003  بركس-مهد  زراعي .17
  11  الولجة  cمنطقة  2004-2000  هدم  سكني .18
  1  هندارز  منيةأ  2003  هدم  سكني .19
الخــــاص   جدار  2004  هدم  زراعي .20

  والنعمان
1  

  

  ).2009 تقرير خاص ، الفلسطينيةاالعالم وزارة(
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االجراءات كشف بالطرق المتضررة في محافظة بيت لحم نتيجة االعتداءات و) 12( رقم ملحق

  .االحتاللية

  الكلفة التقديرية  الطول بالكيلو متر  اسم الطريق  الرقم
  1.068.300  5.200  طريق القدس الخليل  .1
  489.150  2.200  طريق بيت لحم الرئيسي  .2

  237.800  1.000  طريق بيت لحم ارطاس  03
  81.200  1.000  طرق داخلية بيت لحم   04
  155.000  1.500  بيت لحم-طريق الكركفة  05
  217.000  2.000  طريق بيت جاال الرئيسي  06
  158.900  2.000  طريق واد معالي  07
  387.500  5.000   زعترة–طريق بيت ساحور   08
  205.670  2.500  طريق بيت ساحور الرئيسي  09

  120.895  1.400  طريق الخضر الرئيسي  010
  137.820  2.000   بيت جاال–طرق داخلية   011
  117.820  1.500  الرعاةطريق حقل   012
  218.415  2.600   واد النار-طريق العبيدية  013
  75.350  1.500   تقوع–طرق داخلية   014
  251.415  3.500   التعامره–طريق بيت لحم   015
  165.600  2.500  طريق الشواورة  016
  34.530  600  طريق الجمعية العربية   017
  92.730  2.700  ابو نجيم-طريق حرملة  018
  48.700  1.300  طريق العساكرة  019

  280.500  3.000  كريمزان-طريق بيت جاال  20
  45.500  1.200  طريق دار صالح  21
  154.500  3.000   بتير-طريق حوسان  22
  141.000  3.000  الخليل-طريق نحالين  23
  187.000  2.500   نحالين–طريق حوسان   24
  112.100  2.800  طريق خاليل اللوز  25
  99.900  2.700  عبياتطريق ال  26
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  61.500  1.300  بيت جاال-طريق طاليتا قومي  27
  118.100  2.200  بيت لحم–طريق الدوحة   28
  146.900  2.800    بيت لحم-طريق الدوحة   29
  78.360  2.100   خربة الدير-طريق حرملة  30
  398.850  4.500  طريق بيت فجار الرئيسي  31
  101.000  2.400   الخضر–طريق الدوحة   32
  33.660  900   زعترة–طريق بيت تعمر   33
  163.000  4.000   زعترة–طريق داخلية   34
ظهـر  –طريق بيت سـاحور       35

  الندى
900  46.800  

  ).2009وزارة االعالم، تقرير خاص (
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  االعتداءات االسرائيلية على القرى في محافظة بيت لحم)13 (رقم ملحق

 

  

 ).2009 تقرير االنسانية، الشؤن تنسيق مكتب المتحدة األمم( 
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 2004_1967 لحم بيت في محافظة االسرائيلي لإلحتالل ملخص): 14 (رقم ملحق

  .)2009 تقرير الشؤون تنسيق مكتب المتحدة، األمم(
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 جيش الدفاع اإلسرائيلي

  

الـدفاع  وفقا لصالحياتي كقائد قوات جـيش        ت\57\04أمر بشأن وضع اليد على أراضي رقم        
اإلسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة وبما إنني أعتقد أن األمر ضروري ألغـراض عـسكرية               
وبموجب األوضاع األمنية الخاصة السائدة اليوم في المنطقة والحاجة التخاذ إجراءات ضـرورية        

  :لمنع عمليات إرهابية فأنني أمر بهذا

  :في هذا األمر-1تعاريف   

   1:10000رسم خارطة بمقياس _"الخارطة"

  .الموقعة على يدي والمرفقة لهذا األمر والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ منه

المعلمة باللون  ) متر74 بين   22 متر،  عرض     250طول   (دونم 11,8قطعة أرض   _"األراضي"
  :األحمر في الخريطة الموجودة في أراضي القرية 

  )حوض ثمانية(بيت جاال 

  90-92-106-109-117-129-120-134 قسائم 28049حوض 

  . أعلن بهذا على وضع اليد على االراضي ألغراض عسكرية-2 وضع اليد

 تضع قوات الجيش الدفاع اإلسرائيلي اليد على األرض والحيـازة المطلقـة عليهـا     -3الحيازة    
  .تعطي لضابط األراضي في قيادة المنطقة الوسطى ضابط القيادة لشؤون وزارة الدفاع

 هذا األمر من قبل مكتب التنسيق واالرتبـاط بيـت لحـم ألصـحاب                تسلم نسخ من   -4تسليم    
  .األراضي المتصرفين بها

إبالغ على توقيع هذا األمر يأتي بقدر المستطاع لمعرفة أصحاب األراضـي أو             ) 1- أ -5نشر    
  .اليد عليهم بواسطة إعالن بمكاتب االرتباط والتنسيق بيت لحم الذين وضعوا

  .جل طرح األرضألة مكاتب االرتباط والتنسيق بيت لحم من يعلن موعد جو. 1 إبالغ  -2

  :توضع نسخ من هذا األمر ومن الخارطة المرفقة إليه الطالع المعنيين في األماكن التالية. 2

  . مكاتب التنسيق واالرتباط في بيت لحم-أ
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  . مكاتب المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة-ب

  .زارة الدفاع في اإلدارة المدنية مكتب ضابط اإلدارة لشؤون و-ج

  . مكتب المسئول عن األمالك المتروكة والحكومية في اإلدارة المدنية-د

 نسخ إعالن وخارطة يضعون على لوح إعالنات في مكاتب التنسيق واالرتباط بيت لحم مثل               -ج
  .لمدة عشرة أيام من يوم إبالغ إمضاء هذا اإلعالن) أ(ما وجد في البند الصغير 

أصحاب أراضي أو واضعي اليد مسموح لهم يقدموا لهم ادعاء مكاتب التنسيق             -6 ادعاء      حق  
  .واالرتباط في بيت لحم المستشار القانوني للمنطقة سبعة أيام من موعد الجولة

 والتنـسيق  يحق ألصحاب األراضي التوجه لمكتب االرتباط -7استفسار للرسوم والتعويضات    
  .ل استفسار لرسوم استعمال وتعويضاتجأالمدني في بيت لحم من 

  2005\12\3 يبدأ سريان هذا األمر يوم توقيعه وحتى -8بدء سريان    

) يهـودا والـسامرة   (ت  \57\04أمر بشان وضع اليـد رقـم        :  يسمى هذا األمر   -9      االسم 
2004.  

5764  
2004  

   ألوف موشيه كلبنسكي                                                                 

                                                                    قائد جيش الدفاع اإلسرائيلي 

    في منطقة يهودا والسامرة                                                                

  

)75ص-74،ص2004عبد ربه،      (                                                            


