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  اإلهداء

  

  .إلى روح أخي الشهيد عبد الرحيم وكل الشهداء الذين عاهدوا اهللا
  

 أن ال ح والدي الطاهرة الذي انتظرته طويالً وأنا خلف القضبان وشـاء القـدر              وإلى ر 
  .أراه

  
 ثراها على ما بذلته من كد وتعب وجهد وتحملها مـسؤولية            إلى روح والدتي طيب اهللا    

  .إعالتنا
  

  .إلى ابنتي أسيل التي قامت بمساعدتي في طباعة وإنجاز هذا العمل
  

  .أعباء هذا العمل المتواضعوسام الذين تحملوا و إلى زوجتي وأبنائي حسام وعزام 
  

  .إلى كل الشرفاء في وطننا الحبيب
  

  .لمي نقدم لكم هذا اإلنجاز المتواضع مع عظيم الشكر والمحبةإلى المهتمين بالبحث الع
  
  

  عبد الرحمن عبد العزيز القيق

  
  
  
  



 أ  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :إقرار

  
 نتيجة أبحاثي الخاصـة،  وأنهاأقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير     

 أي جزء منها لم يقدم لنيل درجـة عليـا    باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو          
  .ألي جامعة أو معهد

  
  

  : ............................التوقيع
  

  عبد الرحمن عبد العزيز القيق
  

  م2010/   /   : التاريخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ب  

  شكر وعرفان
  

  :الحمد اهللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
  
  .حمد اهللا سبحانه وتعالى الذي رعاني على إتمام هذا البحثأ
  

ويسعدني أن أقدم شكري إلى الدكتور محمود محارب المشرف الرئيس على هذه الرسالة، لما قدمه               
  .من مساعدة وتوجيهات إلنجاز هذه الدراسة

  
 كليـة   -ائيلية إلى األساتذة األفاضل في معهد الدراسات اإلسـر        واالمتنانكما أتوجه بجزيل الشكل     

  .الدراسات العليا على ما بذلوه من جهد وعطاء
  

قسم : خوة الذين ساعدوني في إعداد هذه الدراسة وأخص بالذكر  قدم بالشكر الجزيل إلى كل األ     تكما أ 
 و  ،يوسف عمرو الدكتور سلمان التالحمة، والدكتور     و   في بلدية الخليل،      الجغرافية نظم المعلومات 

والمهنـدس إبـراهيم     واألستاذ عبد الهادي حنتش و    األستاذ طارق التالحمة،    كامل كتلو، و  الدكتور  
  .القزقي

  
  .لقبهسمه وإ أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة األساتذة األفاضل كل با وكم
  
  
  

  الباحث 
  عبد الرحمن عبد العزيز القيق

  
  
  
  



 ج  

  ملخص الدراسة
  

، وقد اقتصرت هذه الدراسة على المـستوطنات        2007ام  أجريت هذه الدراسة في النصف الثاني من الع       
بؤرة اسـتيطانية  ) 30(مستوطنة قائمة، و) 22(والبؤر االستيطانية في محافظة الخليل، والتي بلغ عددها     

  .منتشرة على كافة أراضي المحافظة
    

عرفة الواقـع   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على سياسة إسرائيل االستيطانية في األراضي المحتلة، وم            
االستيطاني للمستوطنات والبؤر االستيطانية في مدينة الخليل والمحافظة، وكذلك معرفة الخلفية الفكريـة             
ألفكار وآراء المفكرين الصهاينة األوائل حول االستيطان والهجرة إلى فلسطين، إضافةً إلى ذلك معرفـة       

من " الليكود"و" المعراخ"تلة، وموقف حزبي    دوافع وأهداف سياسة إسرائيل االستيطانية في األراضي المح       
االستيطان، والنقاشات اإلسرائيلية الداخلية حول االستيطان في منطقة الخليل، وكيف بدأ االستيطان فـي              

  .الخليل
   

 تسلط الضوء على حجم االستيطان في محافظة الخليل، وعلـى أهـداف             ألنهاتنبثق أهمية هذه الدراسة     
  .مدينة الخليل، ورعاية المجتمع اإلسرائيلي لالستيطان حكومةً وأحزاباً وشعباًإسرائيل االستيطانية في 

  
، وذلك بالرجوع للعديد من      والمنهج التحليلي   التاريخي ياعتمد الباحث في منهجية الدراسة المنهج الوصف      

، استشار الباحث أبرز خبير في مجـال األراضـي فـي محافظـة الخليـل              المصادر، إضافةً إلى ذلك     
سـنوات  : عرضت الدراسة المستوطنات القائمة في منطقة الخليل، وفق عدد من المتغيرات وهـي            واست

التأسيس، المواقع الجغرافية، عدد سكان المستوطنات، نوع المستوطنات، الجهات التي أشرفت على إقامة           
  .المستوطنات، تحليل هذه المتغيرات

  
االستيطانية والتعريف بها، وأسباب ودوافع إقامـة       وعالوةً على ذلك تتضمن الدراسة خلفية إقامة البؤر         

هذه البؤر في األراضي المحتلة، وإعطاء صورة مختصرة عن كل بؤرة استيطانية، وظروف إقامة البؤر 
االستيطانية في داخل مدينة الخليل والمحافظة، والمحاوالت الجارية من قبل سلطات االحـتالل لتهويـد               

  .المدينة ومن ثم ضمها
  
  



 د  

زيادة حجم المستوطنات   : على محافظة الخليل، من حيث    " أوسلو"الدراسة أيضاً على تأثير اتفاقية      احتوت  
 ومنطقـة  H1، وتقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين منطقة    "الخليل"والبؤر االستيطانية، وخلفية توقيع اتفاق      

2H           الدولي المؤقت في الخليل،     ، وآثار هذه االتفاقية على سكان محافظة الخليل، إضافةً إلى بعثة التواجد 
  .على تزايد النشاطات االستيطانية" أوسلو"، وأثر اتفاقية H1وتأثير احتالل الجيش اإلسرائيلي لمنطقة 

  
شملت الدراسة أيضاً التعرف على حجم األراضي المصادرة في محافظة الخليل، وتأثير تواجـد البـؤر                

ية ومحاوالت تهجير سكان البلـدة القديمـة، وكـذلك          االستيطانية في مدينة الخليل على األنشطة التجار      
تضمنت الدراسة آثار االستيطان على مجمل حياة السكان في محافظة الخليل، سواء كـان اقتـصادياً أو                 
اجتماعياً، أو تعليمياً، أو سكانياً، أو نفسياً، وآثار هذا التواجد االستيطاني على الوضع الـديمغرافي فـي                 

اوالت المستمرة لتهجير سكانها وبضغوط من قبل الجيش والمستوطنين، كما شملت           البلدة القديمة، والمح  
الدراسة أيضاً على عرض وتحليل نموذج إحصائي عن ممارسات المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين             

  .  في محافظة الخليل
  

ثيرات السلبية التفاقية   التأ: واستناداً إلى نتائج الدراسة، قام الباحث بإدراج عدد من التوصيات ومن أهمها           
حيـث  . ف وإسرائيل على زيادة وتيرة االستيطان في المحافظـة        .ت.م، الموقعة بين م   1995أوسلو عام   

مما ساهم في تعزيز    . ساهمت تلك االتفاقية في تقسيم المدينة وعزل البلدة القديمة عن باقي أحياء المدينة            
 الشرعية على االسـتيطان،     وإضفاءلعسكرية عليها،    السيطرة األمنية وا   وإحكامتواجد المستوطنين فيها،    

  .وقد انعكس هذا سلباً على حياة المواطنين
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The Israeli settlement policy 1967 – 2006 Hebron Model  
Case Study 
Abstract 

 
This study had carefully been carried out in the second half of the year 2007. 
The study is, also, restricted to the settlements and settlements sites in Hebron 
governorate. 
These settlements reached to twenty two established settlements and thirty- 
located settlements that are spread out on all of the governorate lands. 
This research aims at the a acquaintance of Israeli settlement policy in the 
occupied territories at the acquaintance of the reality of the settlements and 
the settlement sites in Hebron itself and in the whole of the governorate. Also, 
the study aims at the acquaintance of the thinking background of the thoughts 
and opinions of the earlier Zionist thinkers regarding the settlements, 
occupation and emigration to Palestine. In addition to this, the research aims 
at knowing the motives, goals of Israeli policy concerning the settlements in 
the occupied territories. Moreover, the researcher aims at knowing the points 
of view of each of the licode and Mi'rakh's confederacies as regards the 
settlements. Besides, the study aims at discussing the interior Israeli points of 
view and other discussions towards settlements in Hebron area, and how the 
settlements took place in Hebron. 
This study is proceeding from the fact of its impotence because it has been 
shedding light on the big volume of the settlements in Hebron governorate, 
and on the aims of Israeli settlers in Hebron itself. 
This behavior, on the Israeli part, gives rise to a surprising question, namely 
who does the Israeli community agree to handle such an aggression on 
Palestinian land. Not only Israeli community but also people of Israel along 
with the members of the government and other various parties. 
The researcher intended, all through his study, on both the historical- 
descriptive and analytic curricula. 
He also used several resources. The researcher consulted the most prominent 
expert in the areas' field in Hebron district. The study also presented the 
established settlements in Hebron area in accordance with a number of 
variables such as: years of foundation, geographical sites, the number of 
settlers, the type of settlements and the financial donators, in addition to the 
contractors who had taken care of the establishment of these settlements. 
Also, an analytic statistics has been done for these variables. 
The research had also handled the circumstances of establishing these 
settlements and settlement sitey and had given a brief image about each 
settlements site in both Hebron town and the whole governorate. Finally, the 



 و  

study discussed the dangerous Israeli intentions of the instant attempts of 
changing the city to a Jewish one and annexing it. 
One the other hand, the study included Auslo agreement and its effects on 
Hebron governorate as regards; 
1) The increasing number of settlements. 
2) The increasing number of settlements sites. 
3) The effect of Hebron-signed agreement. 
4) Hebron's division into two area H1 and H2. 
5) The direct influence of this agreement on the inhabitants of Hebron. 
6) The fatal influence of the occupying Israeli army of H1. 
7) The retroactive influence of Auslo agreement on the increasing number of 

settlements activities. 
 
 
This study, also, comprised the acquaintance of the confiscated land in 
Hebron area and the bad effects of the settlement sites on the trade activities 
and the very attempts of evacuating the Palestinians from the old city of 
Hebron. Moreover, the study included the settlement effects on the over- all 
life of the Palestinians who are dwelling Hebron governorate from various 
aspects: economically, socially, academic, and even psychological. This type 
of effect overwhelmed the demographical situation such as people's health, 
birth, death, marriage etc. of  the old city. 
The  study ,also, included an analytic and presentation of a statistical model 
about the Jewish settlers implementations against the Palestinian inhabitants 
in Hebron governorate.  
According to the study results, the researcher listed a number of 
recommendations which include the negative effects of Oslo Agreement in 
1995 assigned by the Plo and Israel which enhanced the settlement presence 
in the governate. That agreement contributed to the city's division and to the 
isolation of the old city from the other parts. This action had reinforced the 
settlers' presence in the region and strictly tightened its military and security 
dominance. In addition to legalise the settlement phenomenon which 
negatively affected the people's daily life. 
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  الفصل األول

  

  لفية الدراسة ومبرراتها وأهدافهاخ

  :تمهيد

  
 على أراضي محافظة الخليـل،      1948يشمل هذا الفصل تعريف مدينة الخليل تاريخياً، وأثر حرب          

  . في األراضي المحتلة وفق مراحل زمنية1967وكذلك سياسة إسرائيل االستيطانية بعد حرب عام 
، أهداف الدارسة، أسئلة الدراسة، فرضيات الدراسة، أهميـة         يضم هذا الفصل أيضاً مشكلة الدراسة     

الدراسة، حدود الدارسة، والمنهج المستخدم للوصول إلى نتائج الدارسة، مع األخذ بعين االعتبـار              
  .ه لفصول الدراسة وعناوينهاؤاحتوا

  
  مقدمة 1.1

  

القـدس، حيـث بلغـت         التي تشكل لواء     ة،احد األقضية الثالث  1948عد قضاء الخليل ما قبل عام       ي
جبارة، فـالح،   (. قضية في فلسطين بعد قضاء بئر السبع      ،  وهو  يعتبر أكبر األ      2كم )2076(مساحته  

    )  11 ص1987النتشة، وبيضون، 
  

ويعود تاريخ مدينة الخليل إلى أكثر من ستة آالف عام، وتعتبر من أقدم المدن في العـالم، حيـث                   
وقد سكنت المدينـة    . جرات السامية األولى من الجزيرة العربية     سكنها أجدادنا الكنعانيون ضمن اله    

وقد توافقـت   . نسبة إلى القبائل السامية األربع التي استقرت فيها       ) قرية أربع (أربع قبائل، وسميت    
وهو اسم   كنعاني معناه المملكـة المتحـدة،   ) حبرون(هذه القبائل فيما بينها على شكل اتحاد سمي         

 أسماء العرب الكنعـانيين     في مدينة الخليل على خلفية دينية وتاريخية متخذين       وتأتي أطماع اليهود    
 العرب المسلمين   أن 1963عام  " فيليب هاموند " وقد أوضحت حفريات الباحث األمريكي       حجة لهم، 
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عاشوا في المدينة قبل اإلسالم وبعده، ما يعني دحض  االدعاءات الصهيونية حول عروبة المدينـة                
  )1987و،عمر(. اًيتاريخ

   
 م تأثيراَ مباشراَ على قضاء الخليل، حيث تم ضم جزء كبير من أراضيه التـي                1948أثرت حرب   
قرية عربية فلسطينية تقع في     ) 16(وقد شملت المناطق التي احتلت وتم ضمها        . 1948احتلت عام   

ـ              منـاطق   يالجهة الجنوبية الغربية للقضاء، وكان نتيجة ذلك تشريد السكان وترحيلهم وتشتيتهم ف
إضافة إلى ذلك تم اقتطاع أجزاء من أراضي عشر قرى فلسطينية           مختلفة داخل الوطن وخارجه، و    

، بينما بقيت هذه القرى فـي       1948أخرى تابعة للقضاء وبنسب مختلفة، وتم ضمها إلى حدود عام           
  ).1987ن، فالح، النتشة، وبيضو جبارة، ( . ذلكوضحي) 1.1(، والملحق رقم داخل حدود الضفة الغربية

    
 بوتيرة متسارعة، فقد أنشئت عشرات      1967 بعد احتالل عام      اإلسرائيلي  حركة االستيطان  نشطت 

المستوطنات في األراضي المحتلة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، فاالحتالل اإلسرائيلي له             
؛ لـذلك فـإن     معتقداته وأفكاره من خالل دعمه المتواصل لحركة االستيطان في األراضي المحتلة          

االستيطان حقق نجاحات على المستويات الجغرافية والسياسية، فعشرات المستوطنات انتشرت فـي            
كافة أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتركزت هذه المستوطنات في ضواحي القدس وفي أعالي قمم            

ت والبـؤر   الجبال والتالل والمنحدرات الشرقية والغربية، حيث تم إقامة العديـد مـن المـستوطنا             
  )2006الدار وزرطال، (. ألردن وباقي أراضي الضفة الغربيةاالستيطانية في مدينة الخليل وغور ا

  
عملت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على تغيير الحقائق على األرض ولم تتوقف حتى هذه اللحظة،               

ات وذلك ضمن مخطط استراتيجي مدروس يهدف إلى تقطيع أوصال الوطن بواسـطة المـستوطن             
 في األراضي المحتلة وصوال إلى بناء مجتمع إسرائيلي فيها والعمل أيضا علـى تهويـد                ةالمنتشر

  :  مدينة القدس والخليل، ولمزيد من المعلومات يمكن مالحظة المراحل االستيطانية على النحو التالي
  

  : 1976- 1967المرحلة األولى 1.1.1
  

المستوطنات بصورة كيفية وانتقائية نت تؤسس كا في السلطة، في هذه المرحلة "حزب العمل"مرحلة 
  ."ألون"وتركزت المستوطنات خالل هذه الفترة  في القدس والخليل وغور األردن بتوجيه من خطة 
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 :1984-1977المرحلة الثانية  2.1.1

  
، فقد تـم    "غوش ايمونيم " السلطة وتقوية نفوذ حركة      إلى "حزب الليكود "شهدت هذه المرحلة صعود     

، وخطة "متتياهو دروبلس"، مثل خطة ةبنية عمودياً بناء على خطط ومشاريع استيطانيالتوسع في األ
 وإنما اتجـه نحـو مراكـز الـضفة          "خطة ألون " ولم يعد االستيطان مقتصرا على       "غوش ايمونيم "

  .مقرافي يمنع االنسحاب في المستقبل خلط واقع دي"الليكود"الفلسطينية في محاولة من 
  

  :1990-1985لثة المرحلة الثا 3.1.1

  
تصاعدت عمليات االستيطان خالل هذه المرحلة بشكل كبير دون األخذ بعـين االعتبـار األبعـاد                

  .القانونية أو الجغرافية
   

  :2006-1991 المرحلة الرابعة 4.1.1

  
 والـضغوط   منظمة التحرير الفلـسطينية   خالل هذه المرحلة ونتيجة عقد إسرائيل اتفاقيات سالم مع          

 1972ص التوسع االستيطاني نسبياً، لكن بالمقابل ازداد عدد سكان المستوطنات منذ عام             الدولية تقل 
 )165( مستوطن، في حين بلغ عدد المستوطنات )256,186(، فقد بلغ عدد سكانها 2004حتى عام 

   )2004،  الفلسطينيلإلحصاءالجهاز المركزي (. 2004 حتى عام 1967مستوطنة منذ عام 
   

:  رخصة بناء للمستوطنين في األراضي المحتلة، منهـا        )1184(ومة اإلسرائيلة   وقد أصدرت الحك  
ضي المحتلة  زاد أيضاً عدد المستوطنين في األرا     نفسه  العام  في  و.  رخصة في منطقة القدس    )529(

  )2006الدار، وزرطال، (. معدل النمو السكاني السنوي في إسرائيل% 1,7مقابل % 12بنسبة 
  

نية االستيطان كمنهاج عمل منذ نشأتها وخاصةً في مدينة الخليل، وحاولـت              الحركة الصهيو  اتخذت
ـ  اًحق"، معتقدين أن لهم     "حاخامات اليهود "إيجاد التبريرات الوهمية المستوحاة من       ـ  اً الهي  "اً وتاريخي

مدينة الخليل تحت    باالستيطان في فلسطين عامة ومدينة الخليل خاصة، لذلك يندرج االستيطان في          
الصلة أو الرابطة بين    "فهو حلم صهيوني على أرض الواقع، ويعبر عن         "  االستيطان الديني "عنوان  
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 حسب تعبيرهم، إضافة إلى ذلك يحاول المستوطنون إيجاد وقـائع علـى             "اليهودي وأرض الميعاد  
  )1987عمرو، (. األرض سعيا وراء تحقيق هدف سياسي اعتقاداً منهم أنه ال يمكن المساس بهم

  
 حسب التقرير اإلحصائي الـسنوي      2004 في مدينة الخليل بنهاية عام        القائمة لمستوطناتبلغ عدد ا  

" يـشع " تابعـة لمجلـس       قائمـة   مستوطنة )18( مستوطنة منها    )19(لمركز اإلحصاء الفلسطيني    
  )2004إلحصاء الفلسطيني، ل الجهاز المركزي(. ومستعمرة واحدة تم ضمها إلى إسرائيل

     
 )22( أن عدد المستوطنات فـي الخليـل بلـغ           ،2006 في عام    ن األراضي أوضح مركز الدفاع ع   

ثـالث مـستوطنات    :  المحافظة، منهـا    بؤرة استيطانية منتشرة في كافة أراضي      )30(ومستوطنة  
. موجودة على أراضي مدينة الخليل، وسبع بؤر استيطانية موجودة داخل مدينة الخليل ومحيطهـا             

   )ال شخصي، اتص2008آذار حنتش، عبد الهادي (
  

م، 2006نشرة موثقة بالخرائط والصور الجوية، في تقرير أكتوبر عام          " حركة السالم اآلن  "نشرت  
 مستوطنة إضافة إلـى     )17( أن عدد المستوطنات اإلسرائيلية في محافظة الخليل بلغ           فيه أوضحت

  )Peace Now ,(2006- B((.  بؤرة استيطانية)26(
  
رئيسية موزعة على كافة أراضي المحافظة إضافةً إلى عدد من           قرية   )18(وتضم محافظة الخليل     

 قرية وخربة، كذلك يوجد فيهـا تجمعـان         )75(الخرب والقرى الصغيرة، والتي بلغ عددها حوالي        
  )2006مسودة والقيق، (. مخيم الفوار ومخيم العروب: للبدو ومخيمات وهما

  
تجديد االستيطان اليهودي   " تحت شعار    1968 نيسان عام    13بدأ النشاط االستيطاني في الخليل في       

 رجـالً   )60( هو وجماعته البالغ عـددهم       ل، عندما نز  "موشيه ليفنغر "بزعامة الحاخام   " في الخليل 
وامرأة واحدة في فندق النهر الخالد بالخليل، ورفضوا الخروج منه إال بعد إقامة مـستوطنة لهـم،                 

 مقر الحاكمية العسكرية بالخليـل،      إلىبنقلهم مؤقتاً   وبالنهاية توصلوا الى اتفاق مع الحكم العسكري        
 أقرت الحكومة اإلسرائيلية إقامة مستوطنة يهودية في مدينة الخليل والتي           1968وبنهاية أيلول عام    

  )2006الدار، وزرطال، ( ."كريات اربع"أطلق عليها اسم 
  



 5 

. في مركز المدينة واحتلوه "مبنى الدبويا" إلى من قريات أربع     1979توجهت مسيرة نسائية في عام      
الـدار  ( ."بيت هداسا ب"وأصبحت الدبويا أول بؤرة استيطانية في مدينة الخليل والتي سميت فيما بعد             

   )2006وزرطال، 
   

 ،قضية االستيطان هي قضية شائكة، وهي بحاجة الى العديد من الدراسات واألبحاث    وعلى ذلك فإن    
فظة الخليل عامة مع خصوصية الحالة التي تعيـشها       وسوف يقتصر البحث على االستيطان في محا      

مدينة الخليل من جراء تواجد البؤر االستيطانية في قلب المدينة، وسوف تتضمن الدراسة الفـصول            
  :التالية

  .خلفية الدراسة ومبرراتها وأهدافها: الفصل األول
ستيطاني في محافظـة   عن االستيطان في الفكر الصهيوني والتواجد اال       مقدمة نظرية : الفصل الثاني 

  .2006 حتى شهر حزيران -1967الخليل منذ احتالل عام
  . حاولة تهويدها الخليل وم ومدينةمحافظةفي البؤر االستيطانية : لثالفصل الثا

  .اتفاقية أوسلو وأثرها على االستيطان في محافظة الخليل: لرابع ال الفص
اة الـسكانية فـي المجـاالت االقتـصادية         اثر االستيطان على جميع نواحي الحي     : الفصل الخامس 

  . واالجتماعيةوالتعليمية واألمنية
  النتائج والتوصيات : الفصل السادس

  
   ة الدراسةمشكل 2.1

  
حددت مشكلة الدراسة بالتواجد االستيطاني في محافظة الخليل عامة ومدينة الخليل خاصة، وتـأثير          

إضافةً إلـى ذلـك   . دياً، واجتماعياً، ونفسياً، وثقافياً  هذا التواجد االستيطاني على حياة السكان اقتصا      
التوسع االستيطاني المتزايد على أراضي وممتلكات المواطنين في المحافظة، وذلك ألن االستيطان            
هو منهاج عمل للحركة الصهيونية وإحالل المستوطنين محل السكان األصليين في جميع األراضي             

  .المحتلة
  

  أسئلة الدراسة 3.1
  

  : ضوء ما تقدم أجابت الدراسة عن األسئلة اآلتية في
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  ما أهداف االستيطان في محافظة الخليل عامة ومدينة الخليل خاصة؟ -1
ما تأثير التواجد االستيطاني في محافظة الخليل على الحياة االقتصادية واالجتماعية لسكان             -2

  المحافظة؟ 
  ؟لخليل عامة ومدينة الخليل خاصة اتفاقية أوسلو على االستيطان في محافظة اما مدى تأثير -3
ما هو واقع المستوطنات في محافظة الخليل من حيث المساحة ، الموقع الجغرافي ، عـدد                 -4

  ات؟السكان، ونوع المستوطن
ما حجم مساحة األراضي العربية المصادرة التي تم االستيالء عليها من قبل المـستوطنين               -5

   ؟في أراضي محافظة الخليل
  

  ةأهداف الدراس 4.1
  

  :إلى تحقيق األهداف التاليةتهدف هذه الدراسة  
  .محافظة الخليل والدوافع المختلفةعالقة بين االستيطان الصهيوني في ال معرفة -1
الستيطان الصهيوني في محافظة الخليل على الحياة االقتـصادية       ا أثرأن يتم التعرف على       -2

 .والتعليمية والديمغرافيةواالجتماعية 

 . وتأثيرها على االستيطان الصهيوني في محافظة الخليل" الخليلية اتفاق" تأثيرمعرفة -3

 . المحافظةالتوسع االستيطاني في  مصادرة األراضي وعالقة بينال التعرف على -4

  .المصادرة وإقامة التجمعات االستيطانية عليهاحجم مساحة األراضي أن يتم التعرف على  -5

 

   فرضيات الدراسة5.1

  
  . الدراسة تم اعتماد الفرضيات التالية  أسئلة هذهلإلجابة على

 .لالستيطان في محافظة الخليل أهداف عامة وخاصة .1

تأثيرات االستيطان على السكان في محافظة الخليل من الناحية االجتماعية واالقتصادية  .2
 .والتعليمية والديمغرافية

 . الخليلعلى االستيطان في محافظة الخليل ومدينة" اتفاقية أوسلو"تتباين تأثيرات  .3

تنوع المستوطنات في محافظة الخليل من ناحية المسافة، الموقع الجغرافي، عدد السكان، جهات  .4
 .اإلشراف، نوع المستوطنة
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 من اإلجماليةمن المساحة % 75تشكل مساحة األراضي المصادرة في محافظة الخليل حوالي  .5
 .مساحة المحافظة

  
   أهمية الدراسة6.1

  
  :باب التاليةتعود أهمية الدراسة لألس

 .تسليط الضوء على أهداف االستيطان في محافظة الخليل عموما، وفي مدينة الخليل خاصة -1

 .تشكيل قاعدة بيانات عن االستيطان في محافظة الخليل تمكن الباحثين من اإلسترشاد بها -2

إبراز معاناة سكان محافظة الخليل من االستيطان، وخاصة البؤر االستيطانية والمستوطنات            -3
 . لمتواجدة في قلب مدينة الخليلا

 .تعتبر هذه الدراسة مرجعية لألفراد والمؤسسات ذات العالقة بحقوق اإلنسان -4

  
   حدود الدراسة7.1 

  
  :تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي

  .محافظة الخليل: الحدود المكانية −
جمعات الكتل سكان محافظة الخليل عامة، وسكان البلدة القديمة خاصة، وت: الحدود البشرية −

 .االستيطانية في المحافظة

 .م2006-1967خالل الفترة : ةالحدود الزماني −

 

  محددات الدراسة 8.1
  

  :تمثلت محددات الدراسة فيما يأتي
المستوطنات والبؤر االستيطانية التي أجريت عليها الدراسة تقع في أراضي محافظة الخليل  −

 .م1967بعد حرب عام 

 : والتي تمثلت فيما يأتيواجه الباحث بعض الصعوبات −

 .تعدد المصادر اإلسرائيلية في نشر المعلومات وبالتالي تناقضها -1
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 التركيز و في الوقت نفسهالتضليل المتعمد في نشر المعلومات عن بعض المستوطنات،  -2
على بؤرة استيطانية أو مستوطنة سيتم إخالؤها ألغراض دعائية وليست ذات قيمة 

 .استراتيجية

 .لومات في المصادر العربيةعدم دقة المع -3

  
   المنهج 9.1

 

 التحليلي، كونهمـا األنـسب لمثـل هـذه           والمنهج لوصفي التاريخي اسوف يعتمد الباحث المنهج     
  .الدراسات، فهي تقوم على جمع المعلومات وتقديم وصفاً لها وال تكتفي بذلك وإنما تحللها أيضاً

عن معـارف جديـدة أي دراسـة مـسببات          فالبحث التاريخي يهدف إلى تفسير اإلحداث والكشف        
  .واتجاهات األحداث التاريخية وعالقتها السببية
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  الفصل الثاني
  

  لدراسةامفاهيم 

  تمهيد 

  
يهدف هذا الفصل إلى إعطاء خلفية عن آراء وأفكار الصهاينة األوائل، عن االستيطان والترحيـل               

ي محافظة الخليل، إضافةً إلى السياسة      للشعب العربي في فلسطين، كذلك يوضح دوافع االستيطان ف        
الحكومية والحزبية في دعم سياسة االستيطان في منطقة الخليـل، ويـستعرض أيـضاً الـسياسة                

، والنقاشات اإلسرائيلية "الليكود"و " المعراخ"االستيطانية لألحزاب الصهيونية الكبيرة وخاصة حزبي 
 االستيطان في الخليل والمستوطنات القائمـة       حول االستيطان، ويلقى هذا الفصل الضوء على بداية       

  .وتحليل الجدول إحصائياً) 1.2(فيها، وفق عدد من المتغيرات في جدول رقم 
  

  أفكار صهيونية حول االستيطان 1.2

  
االستيطان ما كان للحركة الصهيونية غير ن م فيحتل االستيطان أهمية قصوى في الفكر الصهيوني،   

إقامة دولة يهودية في فلسطين، لذلك شكل االستيطان األداة الرئيـسية           أن تحقق هدفها المركزي في      
، من حيث فرض سيطرتها على األراضي ومحاولة تهويدها،         ةفي الفكر السياسي للحركة الصهيوني    

مراعية في ذلك العديد من االعتبارات االستراتيجية واالقتصادية، في سبيل سيطرتها على األرض،             
تعود بجذورها إلى أصل فكرة الحركة الصهيونية ومعتقـداتها، فاألهـداف           ففكرة الطرد والترحيل    

، "تهويد فلسطين وإحالل اليهود محل سكانها العرب الفلسطينيين       "الصهيونية ال يمكن أن تتحقق دون       
، بدأت شـهيتها لالسـتيطان فـي        1967فحينما احتلت إسرائيل بقية األراضي الفلسطينية في عام         

المحتلة تقوى، فهيمنت على عقلية متخذي القرار اإلسـرائيلي وذهنيـة قـادة             األراضي الفلسطينية   
   )1985محارب، مايو، (. األحزاب الصهيونية كمقدمة للتهويد، ومن ثم ضم هذه المناطق المحتلة
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، عنـدما  1908عام " آرثر روبين"وتعود أول محاولة لبلورة استراتيجية استيطانية في فلسطين إلى     
 الخصوص إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية، بصفته مـدير مكتـب             قدم مذكرة بهذا  

على الدعوة إلى زيادة عدد اليهود في فلـسطين،         : فلسطين في تلك الفترة، وقد احتوت تلك المذكرة       
ليصبحوا أكثرية فيها، واالستيالء على معظم أراضيها، وطالب بأن يحصل اليهود على حكم ذاتـي               

الستيطانية الكبيرة كمقدمة للحصول على االستقالل العام في فلسطين كلها، وفـي عهـد              في الكتل ا  
حدود االستيطان اليهودي هي التـي      "االنتداب البريطاني  تم بلورة استراتيجية استيطانية مفادها أن          

  )2004عايد، (". تعين حدود الدولة العتيدة
    

 تحـت   1943طانياً شامالً وتفصيلياً فـي عـام        الصهيونية مخططاً استي  " الهاغاناة"وضعت منظمة   
رئيس القيادة  " موشيه سنيه " أرسل    نفسه  العام في، و "العامل الدفاعي في االستيطان العبري    "عنوان،  
، يوضح فيها دور االستيطان     "للوكالة اليهودية "ملخصاً للخطة إلى الهيئة التنفيذية      " للهاغاناه"القطرية  

ى فلسطين، ودعا إلى اقامة مستوطنات عبرية في وسـط المراكـز            كوسيلة لالستيالء السياسي عل   
السياسية واالقتصادية، أو حولها، أو في المناطق االستراتيجية التي تصلح للسيطرة العسكرية، حتى             

  )2004عايد، ( .وان كان ليس لها أهمية اقتصادية
  

يونية فـي أوروبـا     تبلورت فكرة االستيطان اليهودي في فلسطين على شكل أفكار وطروحات صه          
بنهاية القرن التاسع عشر، وخارج منطقة الشرق األوسط، وبعد ذلك انطلقت الـدعوات إلسـتثارة               
الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وكانت أولى الشخصيات اليهودية التي نادت بإقامة دولة يهودية فـي               

فـي  " زيمـون  "م، وهو اسفرادي األصل وحاخـام     1878-1798" يهودا القلعي "فلسطين، الحاخام   
، فقد دعا القلعي منذ بداية نشاطه إلى استيطان اليهود في فلسطين، ونشر كتاباً في سنة                "يوغسالفيا"

  )1987جريس، (.  يشرح فيه آراءه1839
  

، وأصدر كتاباً باللغـة     "القلعي"، بأفكار وكتابات الحاخام     1874 -1795" كاليشر"وقد تأثر الحاخام    
يجب أن تتم بجهودهم    " أرض الميعاد "واعتبر عودة اليهود إلى     " صهيونالبحث عن   "العبرية بعنوان   

فريـضةً  "واستيطانهم فيها، قبل أي بلد آخـر،     " أرض إسرائيل "الذاتية، ويرى إن هجرة اليهود إلى       
  )1987جريس،  (".ينبغي على اليهودي المؤمن تأديتها

  
ي مجال الكتابة، فقـد دعـا    م، وهو يهودي روسي عمل ف     1885 -1842" بيرتس سمولينسكين "أما  

، عن طريق إقامة منظمة عالمية يهودية       "المهجر"إلى المحافظة على الروابط اليهودية الروحية في        
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، فقد اعتبر فلسطين هي المالذ األخير لكـل  "أمل العودة إلى أرض اآلباء واألجداد   "تحيي في اليهود    
 .ا واالستيطان فيها وإحياء اللغة العبرية فيهـا       في العالم، فيجب توجيه الهجرة إليه     " المشتتين"اليهود  

   )1987جريس، (
  

فاعتبر "" التحق بركب لهسكاله  "هو يهودي روسي،    و  م،  1910 -1843" ليف ليلينبلوم "أما صديقه   
، وحسب اعتقاده أن ذلك هـو       "استيطان أرض إسرائيل  "حل المسألة اليهودية يأتي فقط عن طريق        

  ) 1987جريس، (". ورفض االنصهار واإلبادة"لذات العالج الوحيد للمحافظة على ا
  

". البعث القـومي  "  يهود العالم إلى      1891 -1821" يهودا ليف بينسكر  "كذلك دعا المفكر اليهودي     
فكان من أوائل المفكرين اليهود الذين دعوا إلى إقامة جمعيات للهجرة واالستيطان إلـى فلـسطين،             

ي انتشرت في االمبراطورية الروسـية، حيـث كانـت          م، الت 1882" أحباء صهيون "خاصة جمعية   
  )2005منصور، (.التجمعات اليهودية الكبيرة

  
أنه ال يعتبر   "فقد أعلن   " المنظمة الصهيونية العالمية  "مؤسس  . 1904 -1860" ثيودور هرتسل "أما  

لقـضية  المسألة اليهودية قضية اجتماعية أو دينية، رغم أنها تحمل هذا الطابع أو ذاك، ولحل هذه ا               
  ")148، ص1987جريس، (يجب أن نجعلها قضية سياسية عالمية

  
على " هرتسل"، علق "بازل بسويسرا" في 1897وبنهاية المؤتمر الصهيوني األول الذي عقد في عام 

لو قلت ذلك اليوم علناً لكان الجواب ضحكاً من "، "في بازل أسست دولة اليهود: "نتائج المؤتمر وقال
، ربما، بعد خمس سنوات، وعلى األكثر بعد خمسين سـنة سـيعترف بهـذا               جميع الجهات، ولكن  

   )158،ص 1987جريس، (". الجميع
  

سـيتم  "بخصوص الموقف الصهيوني من العرب الفلسطينيين،       : م، فقال 1895كتب في يومياته عام     
ـ " هرتسل"، ولم يذكر "نقل الشرائح الفقيرة إلى ما وراء الحدود، دون إثارة ضجة       سطيني الشعب الفل

  ) 1989محارب، أيار، (. وإنما ذكر الشرائح الفقيرة
  

فقد دعا إلى طرد الفلسطينيين بالقوة، وأضاف فـي         " هرتسل"أحد مساعدي   " يسرائيل زانغوييل "أما  
، ويجب أن نستعد لطردهم بقوة السالح مثلما فعـل          "إن أرض إسرائيل يسكنها العرب    "إحدى خطبه   

   )27، ص1989محارب، أيار (. هاآباؤنا بالقبائل التي كانت تسكن
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األساليب والوسائل التي يمكن من خاللهـا الـسيطرة علـى األراضـي      " مناحم اوسيشكين "أوضح  

  : الفلسطينية، وهي
 .استخدام القوة العسكرية في عملية االستيالء على األراضي ومصادرتها -1

 .مصادرتهايجب استخدام كافة األساليب والوسائل النتزاع األراضي من أصحابها و -2

العمـل  نفـسه    الوقت   و في محاولة شراء األراضي من أصحابها باستخدام وسائل متعددة،          -3
 )2008الزرو، . (على مصادرة ما يسمى بأمالك الغائبين وأمالك الدولة

  
   االستعمار االستيطانيمفهوم 2.2

  
دما استوطن  م، في عهد االكتشافات الجغرافية عن     1652يعود تاريخ االستعمار االستيطاني إلى عام       

الهولنديون في منطقة الرجاء الصالح، وبعد ذلك انتشر االستعمار في معظم قارات العالم واخـتلط               
االستعمار التقليدي باالستعمار االستيطاني، وأصبحت الدول االستعمارية في ذلك الزمان تتنافس في            

 لـديها، وأصـبح     ما بينها للسيطرة على أراضي وشعوب جديدة وحل مشكلة الفائض الـديمغرافي           
االستعمار مطلب شعبي للدول االستعمارية فشجعه الكتاب والسياسيون والتجار وذلك بهدف استغالل 

  )ت.حماد، ب(. البلدان المستَعمرة، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً واستراتيجياً
  

 اقتـصادياً   ويقصد بظاهرة االستعمار هو االحتالل العسكري ألراضي الغير، والسيطرة على البالد          
 فـي الـبالد     وإسكانهموسياسياً وعسكرياً، وقد صاحب بعض الحمالت العسكرية جلب مستوطنين          

المستعمرة، وقد تميز االستعمار االستيطاني في كافة أرجاء العالم بالعنف والعنصرية، وتميز سلوك             
ي والنظـر إلـيهم     المستوطنين تجاه السكان األصليين بالتعالي والفوقية والتفوق الحضاري والعرق        

بالدونية، وتمتع المستوطنون بدعم دولهم وبالتالي كانت تـربطهم عالقـات وطيـدة مـع الـدول                 
االستعمارية والشركات الدولية متعددة الجنسيات، لهذه األسباب وغيرها كان تعامـل المـستوطنين             

  )1989الكيالي، (. عنصرياً مع كافة المجتمعات التي خضعت لالستعمار واالستيطان
  

كانت أولى أهداف المستوطنون هو االستيالء على األرض، ألنها تشكل األساس المادي التي تقـوم               
عليه أي دولة استيطانية، ولذلك استُخدمت العديد من األساليب والوسائل للسيطرة على األراضـي              

قيـع  ، أو باإلغراء عن طريـق تو      و ذلك باستخدام وسائل العنف المختلفة     من أصحابها األصليين،    
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تأجير األراضي بشكل غير متكافئ مما يؤدي فـي          وأالسكان األصليين على عقود واتفاقيات بيع،       
   )ت.حماد، ب(. المحصلة إلى مصادرة األراضي

 

  لمحة عن استيطان الجزائر 3.2

  
م، استقدام مستوطنين أوروبيين إليها، وقامت فرنسا       1830صاحب االستعمار الفرنسي للجزائر عام      

ن ووفرت لهم كافة االمتيازات والبنى التحتية واألراضي الزراعيـة         يؤالء المستوطن برعاية ودعم ه  
 ةبهدف إحكام السيطرة العسكرية واالقتصادية والثقافية على الشعب الجزائري وصوالً إلى فرنـس            
: الجزائر، وانطلقت فرنسا في استعمارها لألراضي الجزائرية تماهياً مع جاراتها األوروبيات مثـل            

، والبرتغال، واسبانيا، وانجلترا، في السيطرة على بلدان ما وراء البحار، فالـدافع الفرنـسي           هولندا
الستعمار الجزائر كان اقتصادياً بالدرجة األولى نظراً لقربها منها، فكانـت أهـداف المـستوطنين               

 زراعية والسيطرة عليها وخاصة الـسهول منهـا، ودفـع الـسكان             واضحة وهو استغالل أراضٍ   
فرسـخ،  ( .يين إلى المناطق الجبلية في محاولة منهم لنهب واستغالل ثروات الشعب الجزائري           األصل
2002(  

  
، ولم تكن أهدافهم )األم(كان المستوطنون الفرنسيون في الجزائر على صلة وثيقة بالمجتمع الفرنسي 

حـضارة  إيجاد مجتمع منفصل ولغة منفصلة بل كانت أهدافهم واضحة وهي طمس الوجه الثقافي لل             
فتجربة االسـتيطان فـي     ،  العربية اإلسالمية في الجزائر والسيطرة على البالد عسكرياً واقتصادياً        

الجزائر وفلسطين ذات منشأ واحد وهو القارة األوروبية، لكن تميزت تجربة االستعمار االستيطاني             
 فـي منطقـة     في فلسطين عن التجربة الجزائرية، بتقاطع المصالح الدولية في إيجاد جسم غريـب            

، ولذلك عمل االسـتعمار البريطـاني منـذ    "المسألة اليهودية "الشرق األوسط وإيجاد حل لما يسمى       
م على التعاون مع النخب اليهودية األوروبية على تسهيل هجرة اليهـود        1917احتالل فلسطين عام    

مفكـرين  إلى فلسطين، وتم توظيف مشاعر اليهود الدينية لخدمة هذا الغرض، وبـدأت دعـوات ال              
الصهاينة لالستيطان في فلسطين في أوروبا منذ نهاية القرن التاسع عشر، تحت شعارات ايدولوجية              
وعقائدية، فالوجود الفرنسي في الجزائر كان بالدرجة األولى اقتصادياً، ودعمت الدول األوروبيـة             

تحالفـت النخـب    الحركة الصهيونية في إقامة دولة للمستوطنين اليهود على األرض الفلسطينية، و          
اليهودية األوروبية مع الرأسمالية األوروبية في إيجاد مجتمع صهيوني له لغته الخاصة، وبالتالي له              
فضاء ثقافي واجتماعي واقتصادي منفصل تماماً عن المجتمعات العربيـة المحيطـة بـه وحتـى                

، وهذا يعنـي  "أرض بال شعب وشعب بال أرض" منها، ورفع اليهود شعار االمجتمعات التي هاجرو  
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عدم االعتراف بحقوق الفلسطينيين على أرضهم، وتقاطع ذلك مع مصالح الدول األوروبية وأمريكا             
وذلك بهدف زعزعة استقرار المنطقة وعدم توحدها بهدف تسهيل السيطرة عليها ونهب خيراتهـا              

 في دعم   - ما زالت و -وثرواتها، لذلك شكلت الدول الرأسمالية األوروبية وأمريكا عمقاً استراتيجياً          
  )2002فرسخ، ( .إسرائيل

  
كان للوجود الفرنسي في الجزائر محل تساؤل عند قطاعات عريضة عند الشعب الفرنسي في الوقت 

يـدعم اسـتقالل    الذي اشتد فيه ساعد الثورة الجزائرية، وبرز قطاع عريض من الشعب الفرنسي             
م كانت نهايـة    1962على االستقالل عام    الشعب الجزائري، وبانتصار الثورة الجزائرية وحصولها       

  )2002فرسخ، ( .المستوطنين في الجزائر
  

  سياسة الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة4.2

  
سعت حكومات إسرائيل المتعاقبة من خالل سيطرتها على األراضي الفلسطينية المحتلة إلى تحقيق             

 المستوطنات على األراضـي   هدف سياسي، وبغض النظر عن الحزب الذي يشكل الحكومة، فإقامة         
البيادر الـسياسي،   (. العربية المحتلة هو تجسيد لفكرة التهويد عن طريق استخدام سياسة األمر الواقع           

  )1986كانون الثاني، 
  

أرض " تعامل مع األراضي المحتلـة وفـق مفهـوم    1977السلطة عام " الليكود"عندما تسلم حزب  
اإلسرائيلي من إنجازات على األرض، وقـد       " حزب العمل  "، مرتكزاً على ما حققه    "إسرائيل الكاملة 
األوامر العسكرية التي صدرت في عهد حزب العمل، لالستيالء على مختلف " الليكود"استثمر حزب 

، )أميرية( خاصة يملكها الفلسطينيون مع طابو، أو أراضي دولة   أنواع الملكيات، سواء كانت أراضٍ    
منطلقـاً أساسـياً فـي عمليـات        ) بأمالك الدولة (الخاص  ) 59(أو أراضي مشاع، فقد شكل األمر       

دونم، مـن أراضـي     ) 100,000(االستيالء على األراضي، فبموجب هذا األمر تم االستيالء على          
دونماً، كذلك األمـر    ) 450,000( وصل الرقم إلى     1984، وفي عام    1977الضفة الغربية في عام     

، والذي بموجبـه تـم      ) الممتلكات الخاصة  -تروكةبشأن األموال الم  (الخاص  ) 58(العسكري رقم   
بشأن  (1977لسنة  ) 3(مصادرة مساحات شاسعة من األراضي المحتلة، إضافةً إلى ذلك األمر رقم            

  )2004عايد، (. الذي بدوره عزز مصادرة األراضي) تعليمات األمن
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 أنـه يتعـذر   حتلـة،   أدركت إسرائيل من جانبها عند إقامتها المستوطنات في األراضي العربية الم          
الوصول إلى حل سياسي في المستقبل المنظور، لذلك أرادت أن توسع حدودها من خـالل إقامـة                 
أحزمة استيطانية في كل من غور األردن والمنحدرات الشرقية والغربية لألراضي المحتلة، وقـد              

لما يحدث  حققت إسرائيل نجاحات على صعيد االستيطان في التهويد والضم ومصادرة األراضي مث           
  )2004الدويك، (. اآلن لمدينة القدس وأماكن أخرى متفرقة في األراضي العربية المحتلة

  
  :أهداف إسرائيل االستيطانية 1.4.2

  
سعت إسرائيل إلى تحقيق مجموعة من األهداف عبر االستيطان في المناطق الفلـسطينية المحتلـة               

  :وأهمها
 :هدف سياسي .1

ات إسرائيل المتعاقبة، وبغض النظر عن الحـزب الـذي يـشكل            يعتبر هذا الهدف مركزياً لحكوم    
الحكومة، فإقامة المستوطنات على األراضي العربية المحتلة هو تجسيد لفكرة التهويد والضم، عـن       

  )1986البيادر السياسي، كانون ثاني، (. طريق استخدام سياسة األمر الواقع
  

اقع، في إقامة المستوطنات ومصادرة األراضي      حقق الصهاينة نجاحات باستخدامهم سياسة األمر الو      
، ولعبت هذه المستوطنات دوراً مركزياً في نتائج الحرب بسبب تحولها           1948وتشريد السكان عام    
  )2008الزرو، (. إلى معسكرات قتالية

  
 : سياسة التهويد ومن ثم الضم .2

ريعها االسـتيطانية   م، من خالل مـشا    1967سعت إسرائيل منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية عام        
المحمومة إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من األراضي، بهدف تهويد المنطقة، تمهيداً إلـى               

  .ضمها مثلما حدث لمدينة القدس ومحيطها
  
راضـي بهـدف    األ الضغط على الفلسطينيين من خالل االستيطان وما يحتويه من مـصادرة             .3

 :ترحيلهم

أرض بال شعب،   "لى االيدويولوجية الصهيونية القائمة على فكرة       فإسرائيل دولة مستوطنين قائمة ع    
تهدف إلى  . ، لذلك فإن سياسة التوسع ومصادرة األراضي والتضييق على السكان         "لشعب بال أرض  

  .إفراغ األرض من سكانها وإحالل المستوطنين مكانهم
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  :الحدود المستقبلية لدولة إسرائيل رسم  .4
توطنات في األراضـي العربيـة المحتلـة، المواقـع الجغرافيـة            راعت إسرائيل عند إقامتها للمس    

  )2004دويك، ال(. ، وخاصةً المشرفة منها على المناطق وطرق المواصالتاإلستراتيجية
  

لذلك اتجه اهتمام الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة إلى المناطق ذات األهمية السياسية والعـسكرية،             
 الجوالن السورية، فاالستيطان في غور األردن هو لجعل         مثلما حصل في غور األردن، ومرتفعات     

  )2004عايد، (. نهر األردن حدوداً سياسية في المستقبل لدولة إسرائيل
  
 : هدف أمني عسكري .5

يتم تأهيل المستوطنات عن طريق إقامتها للقيام بدور عسكري عند الحاجة، وخاصةً في حالة نشوب   
ات هم عبارة عن جنود بلباس مـدني، مؤهلـون للقيـام            الحروب، ولذلك فإن سكان هذه المستوطن     

 حققت  1948بأعمال عسكرية عند الحاجة، فالمستوطنات اإلسرائيلية التي أقيمت على أراضي عام            
  ) 2008الزرو، (. نجاحات على صعيد القتل وتشريد السكان المحليين واالستيالء على أراضيهم

  

األراضي المحتلة، تراعي المواقع الجغرافية، المـشرفة       كانت إسرائيل عند إقامتها للمستوطنات في       
والمطلة على المناطق وطرق المواصالت، وألهميتها اإلستراتيجية في السيطرة والتحكم، إضـافة            
إلى إقامة المستوطنات على حدود الدول المجاورة، كسياج أمني، لمنع عمليات التسلل، مثلما حصل              

  )2004الدويك،  (. سيناءفي غور األردن، ومداخل رفح، ومشارف
  
 : هدف اقتصادي .6

كان من ضمن سياسة إسرائيل االستيطانية، هو سيطرتها على األراضي الزراعية والموارد المائية،        
وذلك بهدف استغاللها زراعياً، وكان من نتائج تلك السياسة هو تجفيف العديد من الينـابيع التـي                 

ى شل حركة المزارع الفلسطيني وتقليص المساحات       يستخدمها المزارعون الفلسطينيون، مما أدى إل     
  )2004دويك، (. المروية

  
لذلك أعطيت األولوية للمناطق االستيطانية ذات الطبيعة التي يمكن تطوير الزارعة التصديرية فيها،         
مثل الفواكه والخضراوات التي تصدر إلى أوروبا، وأحياناً تقاطعت الحاجـات االقتـصادية مـع               

  )2004عايد، (. سكرية مثلما حدث في غور األردناالحتياجات الع
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  :دوافع االستيطان في الخليل 2.4.2
  

خاصـة فـي     .استخدمت إسرائيل العديد من التبريرات للسيطرة على األراضي واالستيطان فيهـا          
  :محافظة الخليل، وأهم التبريرات التي استخدمتها لالستيطان في الخليل هي

  
 :اعتبارات سياسية .1

تيطان موضوعاً جوهرياً وهاماً لدى األحزاب اإلسرائيلية، فقد اهتمـت األحـزاب فـي              شكّل االس 
، والتنافس فيما بينها في التوسـع االسـتيطاني         "أرض إسرائيل "برامجها السياسية بالمحافظة على     

حسب زعمهم، إضافة إلـى ذلـك   " أرض إسرائيل"والسيطرة على األراضي في سبيل الحفاظ على       
 على األراضي لتثبيت سياسة األمر الواقع، وخلق واقع ديمغرافي جديـد تمهيـداً              استخدام السيطرة 

   )1987ابو حرب، (. لتهويد المنطقة وضمها
  
   :ة دينيةعقائدياعتبارات  .2

مدينـة  "وبالتالي فهي ملك لهم، وإن الخليل هـي         "  أرض الميعاد " أن فلسطين هي     الصهاينةيدعي  
يم عليه السالم وزوجاته فيها، فحسب اعتقادهم أن سيدنا إبراهيم      ، لوجود ضريح سيدنا إبراه    "األجداد

، "الحق في العودة إليهـا    "عليه السالم كان موجوداً فيها قبل الميالد بحوالي ألف سنة، لذلك فإن لهم              
مـن  منهم  فعلى اعتبار أن سيدنا إبراهيم أقام فيها ونظرة الصهاينة إلى الخليل تتميز بخصوصية،              

 يعتبرها تساوي في أهميتها مدينة القدس إن لم تفقها، غير و منهم من" الشعب اليهوديقلب "يعتبرها 
أن هذه المزاعم يمكن مناقشتها استناداً إلى التاريخ، فتاريخ اليهود يبدأ من يعقوب بن اسحق أي أنهم 

يـاً قبـل    بنو إسرائيل، وإسرائيل االسم الثاني ليعقوب أي بنو يعقوب، فكان إبراهيم موجوداً تاريخ            
جـابر، نيـسان،    (. الميالد بألف عام وتاريخ اليهود يبدأ من يعقوب، فكيف يبدأ تاريخهم من إبراهيم؟            

  .)1998أيار، حزيران، 
  
  :  الملكيةاعتبارات .3

، 1948ادعت إسرائيل أن األراضي التي أقيمت عليها المستوطنات كانت أمالكاً يهودية قبل عـام               
 .لدة القديمة بالخليل هو الستعادة أمالك اليهود فيها حسب رأيهـم          وأن ما حصل من عملية تهويد للب      

إعادة بناء الحي اليهودي الذي دمر في       "فقد أقاموا أربعة بؤر استيطانية في قلب المدينة تحت شعار           
  .)1999الموعد، كانون ثاني، شباط، آذار، أيار، حزيران، (".1929أحداث عام 
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ن الصهاينة ال يبحثون عن بضع بيوت أسرائيلية في الخليل على ضوء الممارسات اإل ويرى الباحث
يهودية، وإنما يسعون إلى تهويد مدينة الخليل، وخاصةً البلدة القديمة فيها، فقد تحدث الصهاينة عن               
عدد من المباني المتفرقة هنا وهناك، وال تشكل هذه المباني أحياء منفصلة في المدينة، وما قـضية                 

لخليل، إال حجج وتبريرات واهية يسوقونها لتبرير سيطرتهم واحتاللهم للبلـدة           البيوت اليهودية في ا   
  .القديمة

  
قام اليهود باحتالل مساحات كبيرة جداً في البلدة القديمة وأغلقوا عدداً من األسواق التجارية بالكامل               

سـوق الخيـال، وحـسب     و  سوق الـذهب    و  سوق الجملة   و سوق شاهين و  سوق الحدادين   : منها
 تبين أنه يوجـد     2006في عام    (Otcha)) المكتب اإلنساني التابع لألمم المتحدة بالخليل     (ائية  إحص

من عدد المحالت التجارية في قلب المدينة، أما        % 85الً تجارياً مغلقاً، وتشكل هذه نسبة       ح م )512(
مـن  % 15ة محالً تجارياً فقط، وتشكل هذه نسب) 92(عدد المحالت التجارية المفتوحة فيبلغ عددها    

  .مجموع المحالت التجارية في البلدة القديمة
  

شارع الـشهداء، شـارع تـل       : إضافةً إلى ذلك تم إغالق شوارع بكاملها داخل البلدة القديمة مثل          
الرميدة، وشارع الشاللة واألحياء القريبة من البؤر االستيطانية، ويبقى السؤال هل هـذه المنـاطق               

  .   محالت يملكها اليهود؟ السيطرة عليها هي بضعتالتي تم
  

إن هذا االدعاء باطل ويجافي الواقع، ألن أصحاب هذه البيوت والمحالت التجارية والعقارات مـا               
زالوا يطالبون سلطات االحتالل والمؤسسات الدولية بفتح محالتهم التجارية، والعودة إليهـا وخيـر       

  (TIPH). شاهد على ذلك قوات التواجد الدولي في الخليل

  
 :ستراتيجياال/ ستعماريعتبار االاال .4

تم اختيار المواقع االستيطانية بعناية فائقة في مناطق استراتيجية، لتكون مسيطرة علـى المنطقـة               
كريـات  "بشكل كامل، وخاصة على مفارق الطرق الرئيسية والفرعية كما هي الحال في مستوطنة              

ك بهدف تطويق المدينة، والسيطرة عليهـا،       التي تقع في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة، وذل       " أربع
. إضافة إلى البؤر االستيطانية الموجودة في قلب المدينة، والمسيطرة على أحيائها مثل تل الرميـدة              

  ).1998جابر، نيسان، أيار، حزيران، (
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 :اعتبارات أمنية .5

كيزها على الجوانب إن من أهم االعتبارات التي راعتها دولة إسرائيل في العملية االستيطانية هو تر     
األمنية فيما يخص مواطنيها، آخذةً باالعتبار موقعها الجغرافي وشـبكة المواصـالت والطـرق،              

  )1987أبو حرب، (. والعوامل الديمغرافية، وتوفير الحماية لحركة المستوطنين
العتبارات ويظهر أن االستيطان في قلب مدينة الخليل وإقامة البؤر االستيطانية فيها ليس له عالقة با

األمنية وخاصةً زيارة اليهود إلى أضرحة األنبياء، فهؤالء األنبياء ليسوا لليهود وحـدهم، فحريـة               
األديان تكفل لهم زيارتها، لكن جوهر القضية يتعلق بشكل رئيسي باستخدام تبريـرات وأسـاطير               

الل فـي األراضـي     وسيلة لتبرير ممارساتهم االستيطانية، فالسياسة العامة لالحت      ك يةوخرافات دين 
المحتلة هو االستيطان الزاحف بهدف تهويد المنطقة وضمها وتضييق الخناق على الـسكان مثلمـا               

  )1998جابر، نيسان، أيار، حزيران، (. يحصل حالياً لسكان البلدة القديمة في الخليل
  

  :"كريات اربع" الحكومة إقامة مستوطنة يتبن 3.4.2

  
فة المشاريع االستيطانية هي الحكومة اإلسرائيلية، فاالستيطان هو        كانت الجهة الرسمية الحاضنة لكا    

مشروع مشترك ما بين الدولة والمستوطنين، فالعالقة التي كانت سـائدة بينهمـا هـي عالقـة ود            
وتعاون، فالدولة هي التي قامت برعاية االستيطان ودعمه، وقامت بتوفير كافة االحتياجات الداعمة             

واء أكانت اقتصادية أو سياسية، وقد قامت الدولة بتـوفير البنـى التحتيـة              والمساندة لالستيطان س  
والحماية األمنية، ومصادرة األراضي بحجج أمنية، ومن ثم قامت بتسليمها إلى المستوطنين، كمـا              

بالخليل، فقد كان موقع المستوطنة موقعاً عسكرياً تم مـصادرة          " كريات أربع "حصل في مستوطنة    
، فأقيمت الوحدات السكنية عليها أثناء تواجد الجيش، وفيما بعـد           نا الفلسطينيي أراضيها من أصحابه  

. 12/4/1968جرى تسليمها إلى المستوطنين، الذين أقاموا عليها مستوطنة كريات أربـع بتـاريخ             
  )2006الدار، وزرطال، (
  

، فقـد شـكل     ا بينها على عملية االستيطان في األراضي المحتلـة        متنافست األحزاب اإلسرائيلية في   
االستيطان قاسماً مشتركاً ما بينها، لكن أول من بادر إلى إقامة المستوطنات في األراضي المحتلـة                

قراراً بـضم   " ليفي اشكول "اتخذت الحكومة برئاسة    حيث  ،  27/6/1967 يوم،  "المعراخ"هو حزب   
" فار عتصيون ك"أقيمت مستوطنة    25/9/1967القدس الشرقية وإنشاء المستوطنات عليها، وبتاريخ       
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 القدس، وبعد ذلك أقيمـت مـستوطنة        -على أراضي مدينة بيت لحم على الطريق الرئيسي الخليل        
  )1981الجعفري، (. 12/4/1968كريات أربع بالخليل في 

  
   أنواع االستيطان اإلسرائيلي5.2

  
خرجت من  المجتمع اإلسرائيلي هو مجتمع استيطاني بامتياز، ولذلك فإن كافة الحركات االستيطانية            

رحم هذا المجتمع، فقد تعددت الجهات التي قامت برعاية وبناء المـستوطنات حـسب المعتقـدات                
 حركة، وقد انعكس ذلك على تعدد أنواع المستوطنات والبؤر االستيطانية التي          أوالفكرية لكل حزب    

  :أقيمت على األراضي المحتلة، والتي يمكن توضيحها على النحو التالي
  

  :تسالكيبو 1.5.2

  
أي تجميع بضع مئات من األفراد ليعيشوا معاً في منطقـة جغرافيـة             ) تجمع(تعني  " كيبوتس"كلمة  

معينة، ويعتبر الكيبوتس حالة فريدة من نوعها في العالم، فقد شكل أهـم المؤسـسات االقتـصادية                 
معها قاسـم   واالجتماعية للكيان الصهيوني، والحركة الكيبوتسية متعددة االنتماءات الحزبية لكن يج         

العمل الزراعي الجمـاعي    " الكيبوتسات"ها للحركة الصهيونية، ويمارس أعضاء      ؤمشترك وهو وال  
إضافةً الى تدريب أفراد الكيبوتس على األسلحة ويخدمون في الجيش اإلسرائيلي، وغالباً ما تقـام                

  . ومتقدمة من الحدودإستراتيجيةفي مناطق " الكيبوتسات"
عقد الثالثين من القرن المنصرم، حيث قامت بنشاطات استيطانية نوعية في           أقيمت الكيبوتسات في ال   

 األراضي الفلسطينية، إضافةً إلى ذلك تساهم الكيبوتسات بـصورة فعالـة            فياستيعاب المهاجرين   
 إنتـاج مـن   % 40 الزراعي للكيبوتسات حوالي     اإلنتاجومركزية في االقتصاد اإلسرائيلي ويشكل      

  ) 2003المسيري، (. إسرائيل
  

  : توشفاه2.5.2

  
 القطـاع   إلـى ها  ر فيها خدمات متواضعة ويعود إنـشاؤ      ، ويتوف "مستعمرة مبيت " أو   إسكانضاحية  

. الخاص بدعم حكومي، ويسكنها من يعملون في المدن المكتظة ولذلك ترتبط بمراكز مدنية قائمـة              
  ) 1987أبو حرب، (
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  : الموشاف3.5.2

  
  : ن نوعيإلىتجمع استيطاني تعاوني ويقسم 

  
  )اشتراكي": (شيتوفي" موشاف 1.3.5.2

  
، وال يوجـد ملكيـة فرديـة        "كيرن كايمت "تعود ملكية األرض فيه إلى الصندوق القومي اليهودي         

 الزراعي أيضاً جماعي، حيث يتم تسويقه من خـالل مؤسـسات           واإلنتاجلألرض فالملكية جماعية    
يتقاضى العمال أجرتهم مقابل أعمـال  تعاونية خاصة، وكل أسرة في الموشاف لها بيت خاص بها و 

  )1987أبو حرب، (. المياومة التي يعملون بها
  

  )عمال": (عوفديم"الموشاف  2.3.5.2
  

كيرن "هو تجمع استيطاني عمالي تعاوني تعود ملكية األرض فيه إلى الصندوق القومي اإلسرائيلي              
الكبيرة وغيرهـا   ، ويملك كل صاحب أسرة قطعة أرض خاصة به وبيت، أما ملكية اآلالت              "كايمت

   )1987أبو حرب، (. من أجهزة فهي ملكية عامة
  

  )مستوطنة: (الموشفاه 4.5.2

  
أي مستوطنات، وهي من أوائل المستوطنات التـي أقيمـت علـى األراضـي              " موشفوت"جمعها  

. الفلسطينية، وتقوم على الملكية الفردية ويتميز سكانها بأنهم ينحدرون من كل الطبقات االجتماعية            
  )1987 حرب، أبو(

  ): بؤرة استيطانية( مأحاز 5.5.2

  
هي نقطة استراتيجية يحتلها الجيش اإلسرائيلي ويسيطر عليها، و عندما يتم إسكانها بالمدنيين تتحول 

  )2004عايد، (". ييشوف كهيالتي"أي " مستوطنة مجتمعية"إلى 
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  : مئحزوته 6.5.2

  
   )2004، عايد(". الناحل"مستوطنة تتبع طالئع الشبيبة المحاربة 

  
  )مستوطنة مجتمعية: ( ييشوف كهيالتي7.5.2

  
يشرف على إقامة هذه المستوطنات المنظمة الصهيونية العالمية، وهي مـستوطنة تعاونيـة غيـر               
زراعية ويعمل عمالها خارج المستوطنة، وعدد قليل منهم يعمل فيها فقـط، وعـادةً تتبـع هـذه                  

  )2004عايد، (. االستيطانية"  ايمونيمغوش"التابعة لحركة " أماناه"المستوطنة حركة 
  

  )بلدة: ( كرياه8.5.2

  
 المستوطنات والبؤر االستيطانية المجاورة، وهي ليـست     إلىمستوطنة مركزية مدنية تقدم الخدمات      
  )1987أبو حرب، (. زراعية وتقوم بدور عسكري وإداري

  
  )مركز صناعي: ( مركاز تعسياتي9.5.2

  
لتوزيع الديمغرافي لسكان مدن التطوير، وتعتبر نقطة متقدمة تقـدم          مستوطنة صناعية لها عالقة با    

خدمات أمنية وبمرور الوقت تتحول إلى مستوطنة بهدف إيجاد توازن ديمغرافـي مـع المنـاطق                
   )1987أبو حرب، (. المحيطة بها، وخاصةً السكان العرب

  
  )مركز صناعي ريفي: ( مركاز تعسياتي كفاري10.5.2

  
بتشغيل األيدي العاملة الريفية وصناعة االحتياجات الريفية بدل من الذهاب إلـى            يقوم هذا المركز    

  )1987أبو حرب، (. المدن
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  :  شخوناه11.5.2
  )1987أبو حرب، (. )كلمة عبرية تعني حي سكني(
  

   نظريات االستيطان6.2

  

  ":المعراخ" حزب  فكراالستيطان في 1.6.2

  
 وحتى االنقالب الـسياسي عـام       1967بعد حرب   " عراخالم"كانت أولى المهمات األساسية لحزب      

 هـو   ،)صعود حزب الليكود إلى السلطة في االنتخابات ألول مرة فـي تـاريخ إسـرائيل               (1977
االستيطان في األراضي المحتلة، لقد شملت السياسة االستيطانية كافة األراضـي المحتلـة، لكنهـا         

انت سياسية أو أمنية، وأعطي االهتمام المتزايد       اختلفت من منطقة إلى أخرى لعدة اعتبارات سواء ك        
للسياسة االستيطانية واعتبرت موضوعاً مركزياً واستراتيجياً في سياسة اسرائيل، لذلك فإن زعماء            

ربطوا مصير الدولة اليهودية باالستيطان في األراضي المحتلة، وعلى ضوء          " المعراخ"وقادة حزب   
  : االستيطانية بما يلي" المعراخ"ة حزب  الخطوط العامة لسياسإجمالذلك يمكن 

 .1967عدم العودة إلى حدود عام  -1

، بيـت  "كريات اربع"غور األردن، الخليل : التأكيد على االستيطان في المناطق األمنية مثل   -2
، القدس وضواحيها، الشريط الممتد من رفح حتـى شـرم الـشيخ،             "غوش عتصيون "لحم  

 .والهضبة السورية

 في إقامة المستوطنات وهذا ال يتعارض مع المسار السياسي للتفـاوض           لها الحرية  إسرائيل -3
 .مع   الجيران

 .إعالن القدس عاصمة إسرائيل الوطنية وضمها إليها -4

الجعفـري،  . (السيطرة على األرض تعني السيطرة السياسية وعدم قيام دولـة فلـسطينية            -5
1981( 

 

، وذلك إلحكام السيطرة على     1967ب  حرفي أعقاب    العديد من الخطوات  " المعراخ"اتخذت حكومة   
إنشاء الحكم العسكري في األراضي     باألراضي العربية المحتلة، ومن ضمن هذه الخطوات المباشرة         

  )2004عايد،  (.7/6/1967العربية المحتلة بتاريخ 
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، وتـم اتخـاذ إجـراءات إداريـة     1967 حزيـران  28أعلنت السيادة اإلسرائيلية على القدس في       
، تمهيداً لتغيير أنظمة القضاء التي كانـت سـائدة فـي العهـد          "ة السلطة والقضاء  أنظم"بخصوص  

األردني، وقد تضمنت تلك اإلجراءات اإلدارية الجديدة، إعطاء صالحيات واسعة للحاكم العسكري            
أو من ينوب عنه، بإصدار أوامر وتشريعات قانونية وإدارية لتطبيقها فـي األراضـي المحتلـة،                

ل عملياً القوانين األردنية التي تتعارض مع األوامر العسكرية الصادرة عن الحاكم            واستبعدت إسرائي 
  )2004عايد، (. العسكري، وهذا يعني فعلياً إلغاء القوانين األردنية التي كانت سائدة قبل االحتالل

  
 1967بعد شهر من االحتالل اإلسـرائيلي عـام         " يغيئال آلون "وقد عرض وزير العدل اإلسرائيلي      

" المعـراخ "، ولم تتـبن حكومـات       "آلون"شروعاً على الحكومة وفيما بعد عرف المشروع بخطة         م
إلـى  " الليكـود "المتعاقبة رسمياً هذا المشروع، لكنه طبق عملياً على األرض حتى وصول حـزب    

: االستيطاني على إقامة سلسلة استيطانية في كل مـن  " آلون"، وقد ركز مشروع     1977السلطة عام   
ردن، جبال الخليل ، وحول القدس، وبناء األحياء السكنية في القدس الشرقية، وراعى فـي               غور األ 

ذلك استبعاد ضم التجمعات السكانية العربية العتبارات ديمغرافية، وعلى أن يقوم الجيش اإلسرائيلي 
  )2004عايد، (. بدعم ورعاية المشاريع االستيطانية في األراضي المحتلة

  
خاصـةً  الوجـود     " آلـون "حول خطة   " المعراخ"فاق ونقاط اختالف بين زعماء      كان هناك نقاط ات   

" يغيئـال آلـون   "م، فأيد   1967العسكري اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، وعدم العودة إلى حدود          
 والمكتظة بالـسكان، وتـسليمها إلـى        1967االنسحاب الجزئي من األراضي العربية المحتلة عام        

 إقليمي معه، وبذلك تكون إسرائيل قد حافظت على هويتهـا اليهوديـة   األردن عن طريق حل وسط  
   )1981الجعفري، (. وتجنبت مشكلة الخطر الديمغرافي

  
ورئيس أركان الجـيش    " شمعون بيرس "و" موشيه ديان "أما موقف كل من وزير الدفاع اإلسرائيلي        

خذوا يطالبون بما يعـرف     ، كان متقارباً نوعاً ما، وهو معارضة تقسيم األرض، وأ         "مردخاي غور "
  )1981الجعفري، (. بالتقاسم الوظيفي مع األردن

  
 في إطار خطة    1977 -1967االستيطانية في المحصلة خالل الفترة      " المعراخ"بقيت خطط حزب    

التي ركزت على االستيطان في المناطق قليلة الكثافة السكانية والتي تعتزم إسرائيل ضـمها              " آلون"
هو الذي بادر بإقامة المستوطنات في األراضـي المحتلـة،     " المعراخ"كن حزب   إليها وفق الخطة، ل   

ووفر كافة االحتياجات والتسهيالت، إلقامة التجمعات المدنية وشبه العـسكرية للمـستوطنين فـي              
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، 1993 أيلـول  13أوالً فـي    " غزة أريحا "األراضي المحتلة، وبعد التوقيع في واشنطن على اتفاق         
ستيطانية لحزب العمل، في إقامة المزيد من المستوطنات بحجـة أن موضـوع             تزايدت األنشطة اال  

  )1998عليان، (. االستيطان مؤجل إلى مفاوضات الوضع النهائي
  

  : حزب الليكودفكراالستيطان في  2.6.2
  

من مفهـوم   " الليكود"حزب  "، وانطلق   1977، وتولى السلطة عام     1973عام  " الليكود"تأسس حزب   
على األرض  " المعراخ"، كما استند إلى الوقائع التي سبق أن أوجدها حزب           "الكاملةأرض إسرائيل   "

  )581، ص2004عايد،  (."في مختلف المجاالت القانونية واإلدارية واالستيطانية
  

بعد ذلك شهدت األراضي المحتلة نشاطاً استيطانياً واسعاً، عكست وجهة نظر الليكود لمستقبل هـذه     
االستيطانية في جميع مناطق الضفة الغربيـة خاصـةً فـي    " الليكود"ياسة األراضي، وقد ركزت س  

المناطق الفلسطينية المحتلة المكتظة بالسكان، وعرض حزب الليكود ثالث خطط استيطانية لتوجيه            
وهـذه  . )1981الجعفـري،   ( 1980 -1977مسار االستيطان في األراضي المحتلة، خالل الفتـرة         

  :الخطط هي
  
  ":ارئيل شارون"عة خطة وزير الزرا .1

، والذي يتضمن إنشاء شريط استيطاني شرقي       "مشروع المحور المضاعف  "سميت هذه الخطة باسم     
كم، مربوطاً بـشبكة مـن الطـرق        ) 700(ممتد من الجوالن شرقاً حتى شرم الشيخ جنوباً بطول          

ـ    % 75الطولية والعرضية بالشريط الساحلي الغربي، الذي يعيش فيه حوالي           رائيل، من سـكان إس
كبيرة على مداخل القـدس،     " مراكز مدنية "فإن المشروع يقترح إقامة ثالثة      " شارون"وحسب خطة   

، إضافةً إلى ذلك يقترح إقامة كتل استيطانية في المثلـث           "افرات"،  "معاليه ادوميم "،  "غفعون: "وهي
ف إلى ربطها   ، والتي تهد  )الخط الفاصل الغربي  (الصغير شمال الضفة الغربية، وسميت هذه الخطة        

 تشكل حاجزاً لمنع التواصل مع التجمعـات الـسكانية           نفسه الوقتفي  بمنطقة الساحل الفلسطيني، و   
 تجاه أراضـي    نالعربية في نابلس وجنين، مبرراً ذلك بحماية الخط األخضر من زحف الفلسطينيي           

لمشروع ، ويقترح ا  1967 و فلسطينيي    1948، أي بمعنى آخر منع التواصل بين فلسطينيي         1948
ـ " عابر الـسامرة  "كذلك إقامة شبكة من الطرق الطولية والعرضية، وخاصةً طريق            طريـق   ووه

عرضي سوف يستوعب حركة مرور كثيفة من الساحل إلى شمال الضفة الغربية وغـور األردن،               
يخدم السياسة االستيطانية في األراضي المحتلة، عن طريق إقامة مراكـز أمنيـة       نفسه  وفي الوقت   
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في منقطة الخليل إقامة    " شارون"اقترح مشروع   و  اإلسرائيلي عليه، وإقامة كتل استيطانية،      للجيش  
، وكذلك إقامة كتل استيطانية     "كريات اربع "مجموعة من المستعمرات االستيطانية لربطها بمستعمرة       

أخرى في جبل الخليل، وذلك بهدف منع السكان العرب من السيطرة علـى األراضـي الالزمـة                 
أن هذا المشروع يصلح في حالة السلم وحالة الحرب ويـساهم فـي             "،  "شارون"طان، ويرى   لالستي

  )1981الجعفري، (". زيادة أعداد المستوطنين
  

 بل على الصعيد النوعي      فحسب نجاحات ليس على صعيد عدد المستوطنات     " الليكود"حققت سياسة   
ة مدن وبلدات وأحياء استيطانية داخـل       االستيطان المدني، والمتمثل في إقام    " الليكود"فبرز في عهد    

  )883، ص2004عايد، (. المدن الفلسطينية وحولها، وخاصةً في مدينة الخليل
  
 :خطة وزارة الدفاع .2

في تلك الفترة الخطة المتضمنة إقامـة سـت مـدن           " عيزر وايزمن "تبنى وزير الدفاع اإلسرائيلي     
 تقام حول القدس بهدف تكـريس الطـابع         استيطانية رئيسية في األراضي المحتلة، منها ثالث مدن       

اليهودي على المدينة، وكذلك إقامة ثالث مدن أخرى في شمال الضفة الغربية، على أن يتم ربـط                 
  ) 1981الجعفري، (.  بوساطة طرق التفافية1948هذه المدن بأراضي عام 

 

 ":متتياهو دروبلس"خطة  .3

 15 -12ألنها تهدف إلـى إقامـة مـن         من أخطر المشاريع االستيطانية،     " دروبلس" تعتبر خطة   
 ألف مستوطن، واقتراح    )150 -120(مستوطنة سنوياً، على أن تستوعب خالل خمس سنوات من          

أن يتم توزيع هذه المستوطنات على كافة أراضي الضفة الغربية المحتلـة مـن أقـصى      " دروبلس"
 اسـتيطانية، واعتبـر      منطقـة  )22(الشمال حتى أقصى الجنوب، مقسماً بذلك الضفة المحتلة إلى          

أن االستيطان من ضرورات األمن وأنه يجب إقامة المستوطنات بين التجمعات السكانية            " دروبلس"
العربية، وعدم االكتفاء بالبناء حولها، ويجب أن يراعى في بناء المستوطنات التواصل الجغرافـي              

، وذلك اختـصاراً للوقـت      "االستيطان الجماعي المختلط  "أيضاً فكرة   " دروبلس"والترابط، وأضاف   
إن انتشار ظاهرة االستيطان في األراضي المحتلة تمنـع توجـه           " دروبلس"والجهد والمال، ويعتقد    
  )1981الجعفري، (. العرب نحو االستقالل

  
بتطويرهـا أيـضاً، وبـنفس      " الليكود"قام  " المعراخ"فالمستوطنات التي كانت قائمة في عهد حزب        

 استيطانية شرسة في كافة األراضي المحتلة، فحتـى حكومـة الوحـدة             حملة" الليكود"الوقت، قاد   
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الوطنية التي شكلت فيما بعد، كان من أحد أهدافها الرئيسية هو دعم المشاريع االستيطانية، فالـدعم               
. الحكومي للمستوطنات، لم يتوقف بل ظل مستمراً وبغض النظر عن الحزب الذي شكل الحكومـة              

  )2006الدار وزرطال، (
  

االستيطانية في األراضي المحتلة، بتكريس واقـع االحـتالل ومـصادرة           " الليكود"يزت سياسة   تم
األراضي وإقامة المزيد من المستوطنات والبؤر االستيطانية بين التجمعات السكانية العربية، مـع             

مسكاً مت" الليكود"تشديد السيطرة السياسة واالقتصادية واألمنية على سكان األراضي المحتلة، وبقي           
. والذي يشمل الـسكان ولـيس األرض      " كامب ديفيد "بمشروع الحكم الذاتي الذي ورد في اتفاقيات        

  )2004عايد، (

  

  :آراء إسرائيلية حول االستيطان في الخليل 3.6.2

  
قـراراً  " ليفي اشـكول  "، اتخذت الحكومة اإلسرائيلية برئاسة      1967في أعقاب حرب حزيران عام      

لقدس الشرقية إلى إسرائيل، في الوقت الذي كان رئيس حكومة إسرائيل            بضم ا  19/6/1967بتاريخ  
متردداً في اتخاذ موقف واضح بدعم الجماعات االستيطانية، لكن في ظل نشوة النصر " ليفي اشكول"

بعد الحرب، خرجت أصوات من داخل المجتمع اإلسرائيلي تنـادي باالسـتيطان فـي األراضـي                
  )2006الدار، ورزطال، (. المحتلة

  
  الوكالة اليهودية بمساعدة     1967في تشرين الثاني عام     " ليفي اشكول "طالب رئيس حكومة إسرائيل     

االستيطانية، تمهيـداً للنـشاطات االسـتيطانية فـي         " همرحيف"حكومة إسرائيل في إقامة  شركة       
   ) 2006الدار، ورزطال، (. األراضي المحتلة

  
، وثيقة مكونة من أربع عشرة نقطة، قدمت فـي          م1967في شهر أيلول عام     " شمعون بيرس "صاغ  

 في  وردبهدف توحيدهما، فقد    " احدوت هعفوداه "مع  " مباي"و" رافي"االجتماع المنعقد ما بين حزب      
المناطق " شمعون بيرس "البند السابع من الوثيقة أن األماكن التي هجرت سوف يعاد توطينها، وذكر             

   )2006الدار، ورزطال، (. ش عتصيونالخليل، كاليا، بيت هعربا، وغو: التالية
  

في إقامة مستوطنة زراعية بالقرب من الخليل، وقبل وصول المستوطنين إلـى            " آلون"كان يرغب   
من الحكومة اإلسرائيلية أن تـدرج علـى        " آلون"، طلب   1968الخليل في شهر كانون الثاني عام       
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إلسرائيلية من جانبها رفـضت إدراج  في مدينة الخليل، الحكومة ا   " حي يهودي "جدول أعمالها إقامة    
في الخليل فـي شـهر      " بارك"الطلب على جدول أعمالها، لكن عندما وصل المستوطنون إلى فندق           

  )2006الدار، ورزطال، (. إلى دعمهم بشكل شخصي" آلون" بادر 1968تشرين الثاني عام 
  

رعية الرسـمية   ، للحـصول علـى الـش      "ليفي اشـكول  "بالضغط على رئيس الحكومة     " آلون"وبدأ  
وحده الذي يطالـب رئـيس الحكومـة بـدعم     "آلون"لالستيطان في الخليل، وفي تلك الفترة لم يكن     

بالخليل تأثير على المجتمع اإلسرائيلي، فقد " بارك"االستيطان، فقد كان لوجود المستوطنين في فندق       
" موشـيه ليفنغـر   "خام  أصبح مكان تواجدهم بمثابة مركز للحجيج من المتعاطفين معهم، وبعث الحا          

اشكركم، وعام  "فرد عليه ديان    " موشيه ديان "برقية تهنئة في عيد الفصح اليهودي إلى وزير الدفاع          
بمثابة اعتراف رسمي بهم من جانب الحكومة، وبعد أسبوعين         " ديان"، اعتبر المستوطنون رد     "سعيد

ية بقـاء المـستوطنين فـي       في الخليل، قررت لجنة وزار    " بارك"من تواجد المستوطنين في فندق      
الخليل، وعدم إخراجهم منها، واعتبر المستوطنون ذلك الرد نصراً لهم، واعتراف صريح من قبـل             

    )2006الدار، ورزطال، ( .الحكومة بهم
   

فـي اجتمـاع حـزب      " موشيه ديـان  "وزير الدفاع   " ليفي اشكول " رئيس الحكومة اإلسرائيلية     انتقد
موشـيه  " أسلوبه في تعامله وتعاطفه مع استيطان الحاخـام          1968م  عانيسان  في نهاية   " المعراخ"

 زيارتـه   بـسبب " يغيئـال الـون   " وجه انتقاداً إلى وزير العمل       كماومجموعته في الخليل،    " ليفنغر
إلـى  " آلـون "ذهب رفيقنـا    : "على تلك الزيارة قائالً   " ليفي اشكول "للمستوطنين في الخليل،  وعلق      

  )2006الدار، ورزطال، (." المستوطنين بالعمل، لقد أصبحنا أضحوكةالخليل مع طاقم كامل ووعد
  

يؤيد االستيطان في الخليل عبر القرارات التي تتخذها الحكومة وبشكل رسمي فقـط،          " اشكول"فكان  
فقد كان يعرف كيف يتطور االستيطان على األرض في الخليل، ولم يستطع أن يتخذ موقفاً ضـده                 

إنه كان يعـارض    : "وبعد وفاته بعشرين عاماً صرحت زوجته قائلة       (العتبارات تتعلق بشخصيته،  
االستيطان في الخليل، إال أنه في النهاية استسلم لرأي األغلبية في الحكومة، فوافـق علـى إقامـة                  

  )2006الدار، ورزطال، (").كريات اربع
  

ية لشؤون الخليـل،    م مشروعاً إلى اللجنة الوزار    1968 كانون األول عام     10في  " يغيئال آلون "قدم  
، "الناصرة العليا"على غرار " بالخليل العليا"يطالب بالتخلي عن االستيطان في قلب المدينة واستبداله        

فقُدم االقتراح إلى اللجنة المذكورة، فقررت اللجنة البحث عن أراضٍ، فقامـت اللجنـة بمفاوضـة                
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ة في مدينـة الخليـل، وتقـدر        يغربل ا منطقةالالمعروفة باسم المسكوبية وتقع في      (الكنيسة الروسية   
يغيئـال  "التي تمتلك قطعة أرض مهمة في مدينة الخليل، وقد صـرح    )  دونم 150مساحتها بحوالي   

إن االستيطان في األراضي المحتلة أصبح حقيقة واقعة وأنه جزء ال يتجزأ            "تعقيباً على ذلك،    " آلون
  ) 2006الدار، ورزطال، (". من بعث األمة اليهودية

  
 أيلول عام   25لجنةً لبحث االستيطان بالخليل في تاريخ       " موشيه ديان "كّل وزير الدفاع اإلسرائيلي     ش

م، وقدمت اللجنة توصيةً بإقامة تجمع مدني شمال شرق الخليل، بعد أيام من صدور توصية               1968
فـي  لي"، وغوش عتصيون، برئاسة     "االستيطان في الخليل  "لجنة وزير الدفاع، اجتمعت لجنة شؤون       

وعضوية كل من وزير الدفاع والعدل واألديان، وقد اتخذت اللجنة قـراراً بإقامـة الحـي                " اشكول
اليهودي في الخليل، وطلبت اللجنة من وزارة اإلسكان، إعداد المخططات الهيكلية الالزمـة، كمـا               

ة إلـى   أوصت اللجنة بتوفير االحتياجات الضرورية للجيش؛ لتوفير الحماية إلى المستوطنين، إضاف          
للمستوطنين، ووحدات سكنية ثابتة في مقر الحكـم     ذلك أوصت اللجنة الوزارية بإقامة مدرسة دينية      

   ) 2006الدار، ورزطال، (. العسكري وإقامة مشاريع صغيرة لهم
  

م، وحسب المخطـط  1970 شباط 5بتاريخ  "الخليل العليا"أقرت لجنة الوزراء لشؤون الخليل بإقامة   
وحدة سكنية في المرحلة األولى للمستوطنين المتواجدين في الخليـل،          ) 250(ناء  الهيكلي، أن يتم ب   

م قدمت اللجنة مشروع القرار إلى الكنيست للتـصويت عليـه، وأقـرت             1970عام   آذار   25وفي  
 صوتاً، ومعارضة خمسة أعضاء وامتناع سـبعة عـن التـصويت بإقامـة              )48(الكنيست بأغلبية   

محـرر صـحيفة    " اوري افنيري "لية التصويت على القرار طلب      مستوطنة كريات أربع، وقبل عم    
مبرراً تقديم طلبه، بأنه يمس بفرص      . بشطب الموضوع من جدول أعمال الكنيست     " هاعوالم هازيه "

هـل  : "وقال له" آلون"أثناء المداوالت في الكنيست رد عليه     و  فتم رفض طلبه،    . السالم في المنطقة  
الـدار، ورزطـال،    (". م ؟ 1929 يهود في الخليل بسبب مذبحة عام        يعقل أن نُسلم بحقيقة عدم وجود     

2006 (  
  

تعرضت سابقاً الحكومة اإلسرائيلية والكنيست إلى ضغوطات من قبل اللوبي الذي يدعم المستوطنين   
، "كريات أربع "بهدف اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية إلقامة مستوطنة          . في الخليل 

. توطنون أن أي تأخير أو تلكؤ في العمل يفهم من قبل العـرب علـى أنـه تراجـع                  واعتبر المس 
وسيعطيهم الفرصة للعمل ضد األقلية اليهودية، ويضر بفرص تجديد االستيطان اليهودي في الخليل،  
فالنقاشات والخالفات في وجهات النظر بين فرقاء الحكومة لم تكن جوهريةً،  بل كان إجماع علـى    
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حقيقة واقعة وحاضـنة لكـل      " كريات أربع "ي األراضي المحتلة، وفي النهاية أصبحت       االستيطان ف 
رغم مخالفتها لكافة القوانين والنظام الديمقراطي فـي        . المشاريع االستيطانية في األراضي المحتلة    

  )2006الدار وزرطال، (. إسرائيل
  

  كيف بدأ االستيطان في الخليل؟ 7.2

  
ري في فكر وعقيدة الحركة الصهيونية، فإسرائيل دولة مستوطنين         شكل االستيطان الموضوع الجوه   

ال "قائمة على معتقدات وأفكار ترفض وجود اآلخر أي الشعب الفلسطيني مثلما يقول الحاخام كوك               
، ومن هذا المنطلق يتعامل المـستوطنون  "وجود للكافر في أرض إسرائيل وال يوجد أي حق للعرب  

ن الفلسطينيين، تحت سمع وبصر الدولة، وبحماية الجيش، فال غرابة     في األراضي المحتلة مع السكا    
أن تكون العالقة ما بين الجيش والمستوطنين هي عالقة تكاملية، بهدف تحقيـق سياسـة التهويـد                 

 ما انعكس على كافة المناطق خاصة في مدينة الخليل، وقاد الحملة االستيطانية فـي               و هو والضم،  
، قائد الحملـة االسـتيطانية فـي        "حنان بورات "أستاذ ومعلم الشاب    " فنغرموشيه لي "الخليل الحاخام   

  )2006الدار، ورزطال، (". بني عقيبا"، الذي تخرج من المدرسة الدينية "غوش عتصيون"
  

مع أنه شخصية غير متدينة، فهو من مواليد " بأرض إسرائيل الكاملة" "الياكيم هعتسني"آمن المحامي 
، شكل في تلـك  "مباي"م، وكان عضواً في لجنة طالب  1951عة العبرية عام    ألمانيا، درس في الجام   

، وذلك لمساعدة المهاجرين الجدد ومحاربة الفساد      "صف المتطوعين "الفترة مع زمالئه حركةً سماها      
  )   2006الدار، ورزطال، (. في إسرائيل

  
 أنه يريد مقابلتـه، فقـد       م، وأبلغه 1967في تشرين أول    " موشيه ليفنغر "بالحاخام  " هعتسني"اتصل  

يريـد  " الخليل"مدير المدرسة الدينية في القدس والتي تحمل اسم         " يحزقيل سيرنا "أبلغه، أن الحاخام    
أن " هعتسني"، وأضاف   1929إعادة إعمار المدرسة الدينية في الخليل والتي دمرت في أحداث عام            

" بـن غوريـون   "عدة أيام، وتحدث مع     قبل  " دافيد بن غوريون  "، كان قد اجتمع مع      "سيرنا"الحاخام  
الـدار، ورزطـال،    (".لماذا يمنع علينا االستيطان في الخليل؟ يجب التوجه فوراً إليها         "حديثاً يقول فيه    

  )49،ص2006
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، بحجة  13/4/1968بتاريخ   بالخليل" فندق بارك "فندق النهر الخالد    " موشي ليفنغر "استأجر الحاخام   
د بالخروج منه في اليوم التالي، وكان يرافقه مجموعة مكونة من           قضاء ليلة عيد الفصح فيها، ووع     

على دخولهم الخليـل،    " عوزي نركيس " رجالً وامرأة واحدة، وقد وافق قائد المنطقة الوسطى          )60(
وفي اليوم الثاني من نزولهم في الفندق، أعلنوا أنهم أول مجموعة يهودية جاءت لتجديد االستيطان               

والحاخام " بيني كتسوبر"و" يسرائيل هرئيل: "ان من ضمن المجموعة كٌل من   اليهودي في الخليل، وك   
االستيطانية، فقد تزامن   " غوش ايمونيم "وجميعهم أصبحوا فيما بعد من قادة حركة        " اليعازر فيلدمان "

بظهور إعالنات في الصحف العبرية ليلة عيد الفصح اليهـودي،          " بارك"وجود المجموعة في فندق     
المشاركة في الطقوس الدينية بالبقاء في الخليل، وتضمنت اإلعالنات تشجيعاً للـذين            تشير إلى نية    

  ). 2006الدار وزرطال، (. يرغبون باالستيطان في الخليل
  

رئيس وزراء إسرائيل في تلك الفترة قراراً واضحاً بخصوص االستيطان في           " ليفي اشكول "لم يتخذ   
، وقد وجه وزراء    "قام في الخليل يجب أن تكون قانونية      إن أي مستوطنة ست   "الخليل، واكتفى بالقول    

في الحكومة إلى رئيس الحكومة، العديد من األسئلة واالستفسارات حول تواجد المـستوطنين             " مبام"
أن " موشي ديان "اقترح  و. في جلسات الحكومة   في الخليل، ونتيجة لذلك أجبر على إدراج الموضوع       

: الدفعة األولى : إلى مقر الحكم العسكري على دفعتين       " ر الخالد النه"يتم نقل المستوطنين من فندق      
 إلى بيوت سكنية في مقر الحكم العسكري، أما الدفعـة         فيما بعد  إليهم التي انضمت    يتم نقل العائالت  

الثانية يتم نقل الشباب هناك بعد تدريبهم على استخدام السالح وتزويدهم به بأمر من هيئة األركان                
   )2006ر، ورزطال، الدا( .العامة

  
العقيـدة  "في مقر الحاكمية العسكرية حسب " بيني كتسوبر"جرت مراسم زواج شاب متطرف يدعى      

االستيطانية فـي األراضـي     " غوش ايمونيم "، والذي أصبح فيما بعد من أبرز قادة حركة          "اليهودية
لسلطات لالعتراف بهـم    المحتلة، وأثناء تواجدهم في مقر الحكم العسكري، قدم المستوطنون طلباً ل          

كسكان دائمين في الخليل، خالفاً للتعليمات واألوامر العسكرية التي كانت تمنع تواجد اإلسـرائيليين              
ليالً في األراضي المحتلة فقط، وقد وافقت الحكومة اإلسرائيلية ضمناً على طلبهم، عندما أمنت لهم               

يئة حكومية لدعم االسـتيطان فـي الخليـل،         اإلقامة في مقر الحكم العسكري، وهذا يعتبر بمثابة ته        
  )2006الدار، ورزطال، (. اعتبر استقبال الحكم العسكري لهم إنجازاً" موشيه لينفنغر"الحاخام 

  
 ذلك قام المستوطنون بإجراء التحضيرات الالزمة لفتح مؤسسات مدنية لهـم، مثـل ريـاض                بعد

، وقرر المستوطنون العمل فـي      )ا إبراهيم مغارة سيدن " (المكفيال"األطفال، والمدارس، ومطعم قرب     
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، واعتبرت تلك خطوة أولى علـى طريـق         "غوش عتصيون "خدمات الحكم العسكري، ومستوطنة     
التعاون والتنسيق ما بين الجيش والمستوطنين بهدف حماية المشاريع االسـتيطانية، وقـد امتـدح               

مور تسير بشكل  جيد، فقـد أنـشأ         االنجازات التي حققوها، واعتبر أن األ     " موشي لينفنغر "الحاخام  
، إضافة إلى ذلك أسسوا مدرسـة       "النهر الخالد "المستوطنون مدرسة تربوية أثناء تواجدهم في فندق        

بالتنسيق مع مجموعة من الطلبة المتدينين، والذين قَـدموا مـن           " مركاز هراب "دينية أطلقوا عليها    
 الثـري    هذه المدارس يتم عـن طريـق        و كان تمويل   "غوش عتصيون "في  " اور"المدرسة الدينية   

  )2006الدار، ورزطال، (". وحركة أرض إسرائيل الكاملة" "شموئيل وانغ"اليهودي األمريكي 
   

أول شخصية مركزية من حزب العمل، دعت إلى االستيطان في مدينة الخليل، فقد قام              " آلون"يعتبر  
بر عن دعمـه وتأييـده لهـم، فقـام          بزيارة المستوطنين في الخليل بعد عدة أيام من وصولهم، وع         

و وعـدهم   ، نُقلت إليهم من مستوطنة غوش عتـصيون،         "سوسيتا"بتزويدهم بأسلحة نارية وسيارة     
اقتراحاً " آلون"بتوفير كافة االحتياجات والتسهيالت لدعم تواجدهم في الخليل، وعلى ضوء ذلك قدم             

 وبرر ذلك بأنه ال يـستطيع رفـض          ، 14/1/1968بتاريخ   للحكومة بإقامة حي يهودي في الخليل     
، وثـالث   "كوك"إضافة إلى بعض مؤيدي الحاخام      " والحاخام شيتير "،  "موشي ليفنغر "طلب الحاخام   

، وجمـيعهم طـالبوا     "دوركمـان "وعشرين عائلةً مع مجموعة من تالميذ مدرسة دينية ورئيـسها           
  )2006الدار وزرطال، (. باالستيطان في الخليل

  
م عن سطح ) 980(جيش بالسيطرة على موقع استراتيجي شمال شرق المدينة يرتفع في البداية قام ال

 األشجار المثمرة، وأقيم في المكـان معـسكر         واقتلعتالبحر، فعلى إثر ذلك تم مصادرة األراضي        
 وحدة سكنية تـم تفكيـك       )250(للجيش اإلسرائيلي بحجة األسباب األمنية، وبعد االنتهاء من بناء          

ه إلى المستوطنين، فهؤالء المستوطنون اختاروا المكـان بـسبب انتمـائهم إلـى              المعسكر وتسليم 
إن : "على وجود المستوطنين في الخليـل فقـال       " اليعازر فيلدمان "، وعلق الحاخام    "ايديولجية دينية "

داف "، وقد عبـر الحاخـام       "الدافع وراء االستيطان في الخليل هو الرغبة في االندماج بأعمال اهللا          
عندما أيد ذبح العرب في الخليل، مضيفاً بأنه يجب طرد العرب من            "ن رأيه بوضوح أكثر     ع" ليئور
في الخليل  " كريات اربع "، وفيما بعد أصبحت مستوطنة      " إلى مكان آخر، جنة عدن     )60-16(جيل  

الذين ربـوا طالبهـم     و  حاضنة المستوطنات في األراضي المحتلة، والحاخامات المتطرفين أيضاً،         
  )2006الدار وزرطال، (".  قتل العربي في حالة الحرب، أو بناء على األوامر االلهيةوجوب"على 
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  المستوطنات القائمة في محافظة الخليل 8.2
  

في شهر أيلول   " كريات اربع "، عندما أقيمت مستوطنة     1968بدأ النشاط االستيطاني في الخليل عام       
إقامة مستعمرات بين جنوب الخليـل وبئـر    عدد من وزراء حزب العمل      اقترح، حينما   1968عام  
تتبـع مـستوطنة   " (يـاتير "وامتد النشاط االستيطاني إلى جنوب الخليل، فأقيمت مـستعمرة        . السبع

التي رسـمتها   نفسها  عملية االستيطان على الطريقة     " الليكود"، ثم واصلت حكومة     )متسادوت يهودا 
  ).1981الجعفري، (ي حددتها سابقاً حكومات العمل السابقة لها في المناطق الرئيسية الت

  
التي أقيمت عليها المستوطنات فـي محافظـة الخليـل          ) األميرية(وبلغت نسبة األراضي الحكومية     

، من مجموع أراضي المستوطنات في أراضي محافظة الخليل، ويليها األراضي الخاصة            64,88%
 من مجموع األراضـي المقامـة       %28,26التي يملكها المواطنون الفلسطينيون والتي بلغت نسبتها        

والتي ال يستطيع المالكون إثبـات ملكيتهـا سـواء       " األراضي الممسوحة "عليها المستوطنات، وأما    
من مجموع األراضي المقامة عليهـا      % 6,5 المواطنون العاديون، فقد بلغت نسبتها       مأكانت الدولة أ  

  Peace Now(2006)). تالمستوطنا
  

ن خالل ممارساتها على األرض، على إقامة أحزمـة اسـتيطانية           حرصت السلطات اإلسرائيلية م   
ومن خالل دراسة واقع المستوطنات في محافظة الخليل،        . لتقطيع أوصال المنطقة والسيطرة عليها    

يظهر أن المنطقة كانت مستهدفة للمشاريع االستيطانية، فقد زرعت بالعديد من المستوطنات والبؤر             
   ) 2006الدار، ورزطال، (. يوضح المواقع الجغرافية للمستوطنات) 1.2(، والملحق رقم االستيطانية
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  :حظة ما يلييمكن مال) 1.2(ومن خالل دراسة جدول رقم 

   
م، وذلك بإقامة مستوطنة 1967إن االستيطان في محافظة الخليل قد بدأ مباشرة بعد احتالل عام            −

" كفـار عتـصيون  "م، أي بعد إقامة مستوطنة  1968شمال شرق المدينة في عام      " كريات أربع "
 . مباشرة، وهذا يعني أن النية كانت مبيتة من قبل سلطات االحتالل لتهويد المنطقة

 

مستوطنة أنشئت  ) 12(من خالل دراسة الفترات الزمنية التي أقيمت فيها المستوطنات يظهر ان             −
من مجموع المستوطنات   % 54.5م، وهي تشكل    1983 -1977خالل الفترة الواقعة بين عامي      

" الليكود"أي أن أكثر من نصف المستوطنات أقيمت خالل فترة تسلم حزب            . في محافظة الخليل  
هو الذي كان مبادراً إلى إقامة المستوطنات فـي         " حزب العمل "رغم أن   . إسرائيلالسلطة في     

 . األراضي المحتلة ومنطقة الخليل بشكل خاص

  

الـرغم مـن عقـد      على  شكل المشروع االستيطاني قاسماً مشتركاً بين كافة األحزاب اإلسرائيلية،          
يل، إال أن التوسع االستيطاني تزايـد       وزيارة السادات إلى إسرائ   م  1978عام  " كامبد ديفد "اتفاقيات  

  . نوايا إسرائيل تهدف إلى السيطرة على األراضي ومحاولة تهويدهاأنبشكل جنوني مما يظهر 
م بلغ عددها ثالث عشرة مـستوطنة،       1983-1968فالمستعمرات التي أقيمت خالل الفترة ما بين        

  :ة الخليل وهيمن مجموع المستوطنات الموجودة في محافظ% 59وتشكل هذه نسبة 
كريات اربع، مجدال عوز، خارصينا، كرمل، معون، اشكلوت، تيلم، بني حيفر، نحال نجيهـوت،              "

  ".عتنائيل، سوسيا، متسادوت يهودا، ادورا
  
م، فقد أقيمت ست مستوطنات وتـشكل هـذه نـسبة           1990 -1984أما الفترة الزمنية من عام       −

حجاي، كرمـي تـسور،   : "وهي. الخليلمن مجموع المستوطنات المقامة في محافظة    % 27.2
، تخلل هذه الفترة إقامة حكومة الوحدة الوطنية، وهـذا يظهـر            "شمعة، شاني لفنا، اسفار، وتينا    

 .مدى التوافق االيديولوجي بين األحزاب الصهيونية في مصادرة األراضي وإقامة المستوطنات

 

.  ثالث مستوطنات  1997-1991ة  أما ما تبقى من المستوطنات، فقد أقيمت خالل الفترة الزمني          −
متساد شمعون،  : "من مجموع المستوطنات التي أقيمت في المحافظة وهي       % 13.6وهي تشكل   

 ".بات اين، سنسانا

  



 37

  : أيضاً)1.2(أما من حيث الموقع الجغرافي في منطقة الخليل، فجدول رقم 
   
 فـي الـشمال     يظهر أن المستوطنات موزعة جغرافياً على كافة أراضي المحافظة، وخاصـة           −

والجنوب والوسط، أضف إلى ذلك أن هذه المستوطنات تحتل مواقع استراتيجية في المنطقـة،              
وتتحكم في مفارق الطرق، وتقوم بوظائف أمنية وعسكرية، تحد من التوسع العمراني أفقياً في              

  و  يطـا   و  حلحـول   و العديد من المناطق، وهذا ما يظهر في كل من مدينة الخليل، بيت امـر             
 .سموع وغيرها من القرى والتجمعات السكانيةال

 

تعتبر أراضي بلدة الظاهرية من أكثر المناطق في محافظة الخليل التي يوجد فيها مـستوطنات                −
اشـكلوت، تينـا،    : "إسرائيلية، فقد بلغ عدد المستوطنات الموجودة فيها اربع مستوطنات وهي         

، ويرجـع  "مزرعة مور، شيمه الشمالية  ":، إضافة إلى بؤرتين استيطانيتين وهما     "شمعة، سنسانا 
هذا إلى موقعها الجغرافي على الخط األخضر والمحاذي إلى مدينة البئر السبع، لذلك تركـزت               
المستوطنات على حدودها الجنوبية لكي تشكل حاجزاً في المستقبل ما بين سكان جبل الخليـل               

تواصل السكاني، والمحافظـة     بهدف منع ال   1948والتجمعات السكانية العربية في أراضي عام       
 .  على حدود الخط األخضر

 

بلغ عدد المستوطنات الواقعة في حدود بلدية الخليل، ثالث مستوطنات، وهي بمثابة حزام يحيط               −
شمال " كريات اربع : "بالمدينة بهدف السيطرة عليها والحد من توسعها، وهذه المستوطنات هي         

أيضاً شمال " خارصينا"راضي المحتلة، مستوطنة شرق المدينة وهي حاضنة المستوطنات في األ
جنوب المدينة، إضافة إلى    " حاجاي"، ومستوطنة   "كريات اربع "شرق المدينة مجاورة لمستوطنة     

: البؤر االستيطانية األربع التي توجد في قلب المدينة، والتي قُسمت أحياؤها إلى كانتونات وهي             
وكذلك البؤر االستيطانية التي تقع خارج      " راهام ابينو بيت هداسا، بيت رومانو، تل الرميدة، اب      "

كريات اربع الغربيـة، كريـات اربـع        : "المدينة وتحاصرها من الجهة الشمالية الشرقية وهي      
، هذا التواجد الكثيف للمستوطنات والبؤر االسـتيطانية فـي قلـب المدينـة              "26الجنوبية، تلة   

 .د في تهويد المدينة تمهيداً إلى ضمهاومحيطها يوضح مدى االهتمام الصهيوني المتزاي

 

  : ويأتي في المركز الثالث بعد بلدة الظاهرية ومدينة الخليل كل من
  "متسادوت يهودا، وشاني لفنا: "بلدة السموع، فيوجد فيها مستوطنتان وهما

  .عتنائيل، ناحل نجيهوت: "بلدة دورا، يوجد فيها كل من المستوطنات التالية
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إضافة إلى ذلك " كرمي تسور، ومجدال عوز: "ول، يوجد فيهما مستوطنتان وهمابلدة بيت أمر وحلح
، أما بلدة "متساد شمعون"ومستوطنة " متساد اسفار"بلدات سعير والشيوخ حيث يوجد فيهما مستوطنة  

  ".تيلم"ومستوطنة " ادورا: "ترقوميا فيوجد فيها مستوطنتان أيضاً وهما
  
بلدة صوريف حيث يوجد فيها مـستوطنة       : مستوطنات تأتي أما المركز الرابع من حيث عدد ال       −

 ".بات اين"واحدة 

  
من خالل هذه الدراسة، يتبين لنا أن المستوطنات موزعة على كافة أراضي المحافظة، خاصة فـي                

 يطا و  السموع و  محيط مدينة الخليل  والبلدة القديمة منها، وجنوب المحافظة في منطقة الظاهرية و            
  . دورا

  
  : ما يلي)1.2(حيث عدد سكان المستوطنات فيظهر في جدول رقم أما من 

 مستوطنة، وكافة هـذه المـستوطنات       22تبين من خالل الدراسة أنه يوجد في محافظة الخليل           −
 مأهولة بالمستوطنين، 

 .مستوطناً) 13033(فقد بلغ عدد سكان هذه المستوطنات المأهولة  −

وطنات في محافظة الخليل من حيث عدد السكان        هي اكبر المست  " كريات اربع "تعتبر مستوطنة    −
المجاورة لها، فالمصادر االحصائية االسرائيلية تـضم       " خارصينا"ألنها تشمل أيضاً مستوطنة     

، فقد بلـغ عـدد      أحيائهاويعتبرونها احد   " كريات اربع "احصائية سكان خارصينا إلى مستوطنة      
 من مجموع سـكان المـستوطنات       %53,6مستوطنين ويشكل هذا الرقم نسبة      ) 6605(ساكنها  

 .المشار إليها سابقاً

 

هي المستوطنة المركزية في محافظة الخليل، والتـي يتميـز          " كريات أربع "هذا يعني أن مستوطنة     
  .سكانها بالعنصرية، واألفكار والمفاهيم والمعتقدات المتطرفة

  
ت في محافظة الخليـل     فقد بلغ عدد المستوطنا   . تتميز المستوطنات بشكل عام بقلة عدد سكانها       −

من % 72.7 مستوطنة، يشكل هذا الرقم نسبة )16(مستوطن، ) 400(التي يقل عدد سكانها عن     
 .مجموع مستوطنات المحافظة
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 مستوطن فهي مستوطنة واحدة )600-401(أما عدد المستوطنات التي يبلغ عدد سكانها ما بين          −
ا عدد المستوطنات التي يتـراوح عـدد        الواقعة على أراضي بلدة السموع، أم     " متسادوت يهودا "

الواقعة على أراضي بلدة    " تينا: " بلغ عددها ثالث مستوطنات وهي     )700-601(سكانها ما بين    
الواقعة " عتنائيل"الواقعة على أراضي بلدة يطا، وكذلك مستوطنة " سوسيا"الظاهرية، ومستوطنة   

  . على أراضي قرية كرمة في بلدة دورا
  

  : ما يلي)1.2(نات من حيث النوعية فيظهر جدول رقم أما تقسيم المستوط
  
، أي أنها أقيمت علـى      "نوع ديني "تبين من الجدول أن تسع مستوطنات في محافظة الخليل من            −

من المجموع الكلي لمنطقـة الدراسـة، وهـذه         % 41، ويشكل هذا الرقم     "عقائدية دينية "أسس  
سوسيا، حاجاي، كـري تـسور، متـساد        كرمل، تيلم، بني حيفر، عتنائيل،      : "المستوطنات هي 

، وزعت هذه المستوطنات جغرافياً على أراضي كل من حلحول، بيت أمر،            "شمعون وبات آين  
الشيوخ، بني نعيم، الخليل، يطا، وكرمة، وصوريف وهذا يعني أنها موزعة على جميع أراضي       

 .  المحافظة من أقصى شمالها حتى جنوبها

  
وهـي  " مجتمعية علمانيـة  " على ثالث مستوطنات من نوع       تحتوي المحافظة موضوع الدراسة    −

ومـستوطنة زراعيـة   " مجدال عـوز، وسنـسانا   : "و كيبوتسان، وهما  " ، شاني لفنا  أدوراتينا،  "
كريـات اربـع، وخارصـينا،      : "، كذلك أربع مستوطنات مدنية، وهمـا      "اشكلوت: "واحدوهي

 ". معون"، وموشاف تعاوني واحد "ونجيهوت، وشمعة

 

ستوطنات جميعها موزعة جغرافياً على أراضي المحافظة، لكن يظهـر بـشكل عـام أن                هذه الم 
االستيطان الصهيوني في محافظة الخليل يستخدم الذرائع الدينية في سعيه المتواصل لعمليات التهويد 

  .والضم
  

  : يظهر ما يلي)1.2(أما من حيث جهة اإلشراف على المستوطنات فجدول رقم 

  
االسـتيطانية، وهـي    " غوش امونيم "خليل خمس مستوطنات أقامتها حركة      يوجد في محافظة ال    −

" عتنائيل"تقع جنوب مدينة الخليل، مستوطنة      " (حاجاي"مستوطنة  : موزعة على المناطق التالية   
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تقع في مدينة " (كريات اربع"، مستوطنة )تقع في بلدة يطا(، مستوطنة كرمل  )تقع في بلدة دورا   (
 ).تقع في مدينة الخليل أيضاً" (ناخارصي"، مستوطنة )الخليل

 

ركزت تواجدهافي مدينة الخليل    " غوش امونيم " يالحظ من خالل دراسة جهة اإلشراف، أن حركة         
  .بهدف تهويدها تمهيداً لضمها

  
" ادورا: "وهـي "  المنظمة الصهيونية "يقع في محافظة الخليل ثالث مستوطنات، قامت بإنشائها          −

على أراضي بلدة   " (تينا"،  )على أراضي بلدة الظاهرية   " (اشكلوت"،  )على أراضي بلدة ترقوميا   (
 ). الظاهرية

  
على أراضي بني نعيم، ومـستوطنة      " بني حيفر : "فقامت بإنشاء مستوطنتين وهما   " حركة امناه "أما  

  .على أراضي بلدة السموع" متسادوت يهودا"
   

" معون"ين في الخليل وهما، مستوطنة      بإنشاء مستوطنت ) طالئع الشبيبة المحاربة  " (الناحل"كذلك قام   
  .على اراضي بلدة دورا" نحال نيجهوت"على أراضي بلدة يطا، ومستوطنة 

  
، وهي مستوطنة مجتمعية أقيمـت علـى أراضـي بلـدة            "تيلم"فأقام مستوطنة   " حزب حيروت "أما  

وهـي   ("سنـسانا "مستوطنة  ) الحارس الشاب " (هاشومير هاتسعير "إضافة إلى ذلك أقامت     . ترقوميا
  ).كيبوتس أقيم على أراضي بلدة الظاهرية

  
على أراضي قريتي الشيوخ وسعير،     " متساد اسفار "مستوطنة  " بوعالي اغودات اسرائيل  "كذلك أقام   

وهـي مـستوطنة    (على أراضي يطا،    " سوسيا"كذلك أقامت دائرة االستيطان الصهيوني مستوطنة       
  ).دينية

  
على أراضي  " شمعة"ا أي معلومات وهي مستوطنة      يوجد أربع مستوطنات أخرى لم تتوفر عنه       −

" شاني لفنا "على أراضي سعير والشيوخ، ومستوطنة      " متسادوت شمعون "الظاهرية، ومستوطنة   
 . على أراضي قريتي صوريف والجبعة" بات اين"على أراضي السموع، ومستوطنة 

على أراضي بيت   "  عوز مجدال"، مستوطنتين وهما    )العامل الشرقي " (هابوعيل همزراحي "وقد أقام   
 . على أراضي بلدتي حلحول وبيت أمر" كرمي تسور"أمر، وكذلك مستوطنة 
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  الفصل الثالث
  

  البؤر االستيطانية في محافظة الخليل

  تمهيد 

  
يهدف القسم األول من هذا الفصل إلى تعريف مفهوم البؤر االستيطانية واستعراض خلفيـة إقامـة                

اضي المحتلة، ومتى بدأ التفكير في إقامتها، واألسباب والدوافع واألهداف          البؤر االستيطانية في األر   
  . من إقامتها

كذلك يتضمن الفصل الخطط واألساليب المستخدمة في إقامة البؤر االستيطانية، إضافةً إلى أسـباب            
فـي  األراضي المحتلة بشكل عـام و     في   وعدد هذه البؤر     ها، والفترة الزمنية إلقامتها،   اختيار مواقع 

م المستوطنين فـي الخليـل وتـصريحات        ائمحافظة الخليل بشكل خاص، وكذلك يتعرض إلى جر       
  .زعمائهم

استعرض عدد البؤر االستيطانية الموجودة داخل مدينة الخليل،        فقد  أما القسم الثاني من هذا الفصل       
لدة القديمـة،   والخطوات واألساليب التي استخدمتها سلطات االحتالل لالستيالء على المباني في الب          

  .تعريف كل بؤرة استيطانيةمع مدينة، الإضافةً إلى ذلك تم إظهار حجم التوسع االستيطاني داخل 
  .بأسماء هذه البؤر مع ذكر أسماء المستوطنات التي تبنتها وفي نهاية هذا الفصل تم إعداد جدول 

  
   مفهوم البؤرة االستيطانية 1.3 

  
 ولـيس بالـضرورة أن      ،نت على مسافة قريبة من مستوطنة قائمة       استيطانية ُأقيمت كا    بؤرة إن كلَّ 

 عنه، لذلك فـإن كـل   اًيكون اسمها مشابه إلى اسم المستوطنة اُألم، بل قد يكون قريباً منه أو مختلف           
 ولتصبح امتداداً لها في المستقبل أو       ؛ وذلك لرعايتها ودعمها   ؛مبؤرة استيطانية ارتبطت بمستوطنة أُ    

  ).، اتصال شخصي2008عبد الهادي حنتش، آذار (. هامستوطنة منفصلة عن
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  :أهداف البؤر االستيطانية 1.1.3

  
تسعى إسرائيل بأطيافها السياسية المتعددة وخاصة المتطرفة منها إلى تحقيق مجموعة من األهداف             

  -:من خالل إقامة البؤر االستيطانية على األراضي العربية المحتلة وهي كاآلتي
 المنطقة عن طريق مصادرة األراضي واالسـتيالء عليهـا، وإقامـة            هدف سياسي لتهويد   -1

 .المستوطنات والبؤر االستيطانية

 .تحويل هذه البؤر االستيطانية في حال توفر الظروف البشرية والمادية إلى مستوطنات -2

 .زيادة عدد سكان المستوطنات لتغيير الوضع الديمغرافي في األراضي العربية -3

 .جمعات السكانية العربية ومحاصرتهاتضييق الخناق على الت -4

 فـي السيطرة على التالل والمرتفعات في األراضي المحتلة يؤدى إلى تحكم المـستوطنين              -5
.  المواصالت والموارد االقتصادية، إضافة إلى سيطرتهم على مـصادر الميـاه            و الطرق،

 )2006الدار وزرطال، (

  
  :خلفية إقامة البؤر االستيطانية 2.1.3

  
، بعد اتخاذ حكومـة      من القرن الماضي   األخيرالعقد  رة إقامة البؤر االستيطانية فعلياً في       بدأت ظاه 

، ورغم اتخاذها هذا القرار إال أنهـا        1993قراراً بتجميد البناء في المستوطنات عام       " اسحق رابين "
طينيين سمحت بإقامة بؤر استيطانية جديدة، ولكن الوضع السياسي العام خاصةً المفاوضات مع الفلس

موقف الحكومة اإلسرائيلية هـذا من     امة البؤر االستيطانية، وبالرغم عن       على وتيرة إق    سلباً انعكس
إقامة المستوطنات  والبؤر االستيطانية، إال أن ظاهرة البؤر االستيطانية زادت في االتـساع، بـل                

ـ م  ساهمت في زيادة النمو االستيطاني في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بالرغ           ن المعارضـة   ع
  )2005ساسون، (. الدولية لسياسة اسرائيل االستيطانية

   
ساهمت األجهزة الحكومية الرسمية في بلورة سياسة إسرائيل االستيطانية، فهي التـي لعبـت دوراً             
مركزياً في إقامة البؤر اإلستيطانية، وقد عمل جزء من مؤسسات الدولة، بـوحي مـن القيـادات                 

بعض اآلخر غض الطرف عما يجري على األرض، ودعـم وشـجع حركـة              السياسية العليا، وال  
وأهم هذه المؤسسات التي سـاهمت فـي إقامـة البـؤر             . االستيطان دون قرار رسمي من الدولة     

  :االستيطانية وهي
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 :وزارة البناء واإلسكان .1

 الضفة ساهمت هذه الوزارة في دعم إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات أخرى في منطقة              
، بواسطة إدارة البناء القروي التابع لوزارة اإلسكان، والتي تقوم بتمويـل البنـى التحتيـة                الغربية

للمستوطنين، وتقوم هذه الوزارة بالتعاقد مع مهندسين معماريين من خارج الوزارة لكي يقوموا ببناء 
ين للـسكن فـي     مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة، وتقديم كرافانات لمساعدة المستوطن         

  )2005ساسون، (.  أراضي الضفة الغربية المحتلة
    
 :وزارة الدفاع .2

ارتبط عمل هذه الوزارة بالقيادات السياسية العليا، وبتصريح منها، فهي مسؤولة عن مسح األراضي 
 وتقديم المساعدات إلى المستوطنين، وخاصةً تزويدهم بالكرافانات للـسكن فيهـا، وتقـوم              المحتلة

أيضاً بمصادرة األراضي وضمها بحجج أمنية، وتعلن أنها مناطق عسكرية مغلقة، كـذلك             الوزارة  
   )2005ساسون، ( .تصادق على أوامر هدم البيوت غير المرخصة وإخالء البؤر االستيطانية

  
 :اإلدارة المدنية .3

دها وإرسالها وتحدي المنوي االستيطان عليها، وتسجيلها تقوم  اإلدارة المدنية بمتابعة ملكية األراضي
إلى وحدة االستيطان، كذلك فإن اإلدارة المدنية مسئولة عن مراحل التخطـيط للبنـاء، وتـرخيص            
األبنية بعد استالمها الموافقة من القيادة السياسية العليا، ومراقبة األبنية في األراضي المحتلة، وربط          

المستوطنين بالكرافانات بتعليمـات    الماء، والكهرباء، ودعم    : مباني المستوطنات بالبنى التحتية مثل    
  )2005ساسون، ( .من وزارة الدفاع

  
 :الهستدروت .4

هو الجسم االستيطاني للحركة الصهيونية، وتقوم باستالم األراضي من مـسؤول اإلدارة المدنيـة              
، ويقـوم قـسم االسـتيطان التـابع         )المسؤول عن حارس أمالك الغائبين واألمـالك الحكوميـة        (
طيط في هذه األراضي لالستيطان فيها وتطويرها وإقامة المعسكرات االستيطانية          بالتخ" للهستدروت"

  )2005ساسون، (. األولى فيها، وتوفير وسائل انتاج داخل هذه األراضي
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  :خطة إقامة البؤر االستيطانية 3.1.3

   
فـي  " بارون"ومساعده لشؤون االستيطان    " اريئيل شارون "تعود فكرة إقامة البؤر االستيطانية، إلى       

 بجولة في األراضي العربية المحتلة، وتنقلوا من مكان إلـى           اقام، عندما   1977تشرين الثاني لعام    
 وذلك بهدف دراسة الطبيعة الجغرافية إلقامة المواقع والبؤر ،آخر، وخاصةً على قمم الجبال والتّالل

  .االستيطانية عليها
  

  : لمواقع االستيطانية ومن أهمها عدة اعتبارات في تحديد تلك ا الخطةتخذتا وقد 
إشرافها المباشر على المناطق والتجمعات السكانية العربية، بمعنى آخر أن تـصبح هـذه                -أ 

 .البؤر بمثابة أبراج مراقبة

  .تشكل هذه البؤر حاجزاً أو سداً منيعاً في وجه التوسع الجغرافي للقرى والمدن العربية  -ب 
 .قامة المستوطنات بينها لكي تصبح أشبه بالمعازلتقطيع أوصال الضفة الغربية جغرافياً، وإ  -ج 

الـدار  (. عرقلة أي حلٍّ مستقبلي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة فـي المـستقبل             -د 
 )2006وزرطال، 

  
 علـى مـستقبل     1993أوالً عـام    " غزة أريحـا  "بعد التوقيع على اتفاقية     " الوكالة اليهودية "خشيت  

محتلة، فأعدت مخططات استيطانية إلنشاء مزيد من المستوطنات، وقد         المستوطنات في األراضي ال   
أقامت غرفة عمليات لهذا الغرض بهدف دعم المستوطنات القائمة وإيجاد تواصل جغرافـي فيمـا               

 وأقـام   بينها، وكذلك تعزيز وجود المستوطنين اجتماعياً واقتصادياً في مستوطنات الضفة الغربية،          
السيطرة على  بهدف   ،"شبكة االستيطان في يهودا والسامرا    "ة الصهيونية   قسم االستيطان في المنظم   

األراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن، في ظل عملية السالم وبدعم حكومي من خـالل متابعـة                 
  )2006الدار وزرطال، (. النشاطات االستيطانية

  
" ناح كناري "االستيطان  لجنة استثنائية برئاسة مستشار وزير الدفاع لشؤون        "  رابين"شكلت حكومة   

أن " السالم اآلن "لدعم وتوسيع المستوطنات خارج حدود المخططات الهيكلية، وكشف فريق حركة           
  )179،ص2006الدار وزرطال، ( .كان من كبار مؤيدي االستيطان العلني" كناري"
  

سياسة عن طريق   " مسيرة أوسلو " إلى تخريب    1993عام  " أوسلو"بعد توقيع اتفاقية    " شارون"سعى  
" التفاقية أوسلو "في معارضته   " شارون"األمر الواقع على األرض، وفي تلك الفترة تقاطعت سياسة          
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مع مجلس قيادة المستوطنات الذي كان يسعى للحصول على الشرعية الرسمية من الحكومة، والذي              
كونـوا  لي" وحركـة كـاخ   " "حركة الجهد "ارتبط بدوره بعالقات مع تيارات استيطانية متطرفة مثل         

 مع الجيش لكـن     االصطدام، هذه التيارات المتطرفة حاولت مراراً       "وكالء لهم في أعمال التخريب    "
     )2006الدار وزرطال، ( .مجلس قيادة المستوطنات كان يعتبر الصدام مع الجيش خطاً أحمر

  

 من إنهاء   وأعد مخططات شاملة قبل عامين    الممول من الحكومة اإلسرائيلية،      " قسم االستيطان  "نشط
تهويد "، وكانت تهدف هذه المخططات إلى "أوسلو"المفاوضات المقررة مع الفلسطينيين حسب اتفاقية 

تقـسيم   "قسم االسـتيطان    "والقضاء على أي فرصة للسالم في المستقبل، وتضمنت خطط          " المنطقة
جنـوب   ثـم القدس ومحيطها، غور األردن، غرب الـسامرة،        : األراضي المحتلة إلى أربع أقسام    

 في أراضي الضفة الغربية وطريقين ممتدين       إستراتيجيةالخليل، وقد تضمنت الخطة وجود ممرات       
على طول الضفة الغربية، لذلك أعد مجلس المستوطنات في األراضي المحتلة مشروعاً اسـتيطانياً              

موشيه "، ترأس العملية "بالعملية المضاعفة"يهدف إلى مضاعفة عدد سكان المستوطنات والذي سمي 
، وفيما بعد أصـبح رئـيس       "حزب الليكود "زعيم القيادة اليهودية في اللجنة المركزية في          " بييغلين
" موشـيه بييغلـين  "، وسعى )لمقاومة إخالء المستوطنات في األراضي المحتلة    " (هذه أرضنا "حركة  

ا منـه  ، وطلبـو "اوري ارئيل"ومؤيديه للحصول على دعم سكرتير مجلس المستوطنات في القدس،   
 بؤرة استيطانية جديدة في األراضي المحتلة، وذلك بهدف مضاعفة عدد           )130(المساعدة في إقامة    

، "فر حالياً األموال الكافية لتغطية نفقات المـشروع       اأنه ال تتو  "سكان المستوطنات، فكان رده عليهم      
" بييغلـين "نـى   و يتب لكنه وعدهم بدراسة الموضوع، وطلب منهم تجهيز المخططات الالزمة لذلك،           

و الذي كـان زعيمـاً   " دروكمان" متطرفة، فقد تتلمذ على يد الحاخام     ةأيديولوجي صهيونية و    أفكاراً
  . االستيطانية"غوش امونيم"و حركة " المفدال"لحزب 

  
ومؤيديه بمعاينة األرض المنوي االستيالء عليها بهدف إقامة البؤر االستيطانية علـى            " بييغلين"قام  

، واعتبرت الخطـة بمثابـة      "هذه أرضنا "فيما بعد بخطة    " بييغلين" وعرفت نشاطات    تلك األراضي، 
حركة شبه سياسية متجاوزة بذلك المؤسسات الرسمية للمستوطنين في األراضي المحتلـة، وبـادر              

في الثالث من كانون األول عـام       " آشل شمرون بأرئيل  "ومؤيديه إلى عقد مؤتمر في فندق       " بييغلين"
حضر المؤتمر    بتوزيع الدعوات على ممثلي المستوطنات في األراضي المحتلة، و         ، وقاموا 1994

كل من مجلس قيادة المستوطنات واألحزاب الدينية أيضاً، وهكذا بدأت فكرة إقامة البؤر االستيطانية              
إلـى تحقيـق    " بييغلـين "ومؤيديه عالوة على ما ذكر سابقاً، لذلك هدفت خطة          " بييغلين"وفق خطة   
  :التاليةاألهداف 
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ن قيادته ال توافـق علـى    أل؛بناء بؤر استيطانية كثيرة و في مناطق متعددة إلرباك الجيش   -1
 . الجيش في مناطق مختلفة قد ال تكون مجديةأفرادتشتيت 

عدم شرعية البؤر االستيطانية الجديدة يعطي الشرعية للمـستوطنات القائمـة، واالهتمـام              -2
 .وتناسي المستوطنات القائمةالحكومي سيكون باتجاه البؤر الجديدة 

  )2006الدار وزرطال، . ( المحتلةاألراضيزيادة عدد سكان المستوطنات في  -3
  

  :"خطة هذه أرضنا" 4.1.3

   
 نقطة استيطانية، وخلق    130ومؤيديه سوف يقومون بالسيطرة على      " بيغليين"حسب هذه الخطة فإن     

عـام  " أوسلو"نتيجة لتوقيعها اتفاقية    وقائع جديدة على األرض، ومعارضة الحكومة بصورة عملية         
" العملية المـضاعفة "من مشروع " هذه أرضنا"ومؤيدوه بتطوير خطة   " موشيه بيغليين "، وقام   1993

  :وكانوا يسعون من وراء ذلك إلى تحقيق األهداف التالية
معارضة المسيرة السلمية ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ووقف عمليات االنـسحاب             -1

 .لمناطقمن ا

ن المـستوطنات ال    لية والجمهور اإلسرائيلي أيضاً، بـأ     توجيه رسالة إلى الحكومة اإلسرائي     -2
 .يمكن محاصرتها أو التضييق عليها

تعزيز المعارضة التي بدأت تظهر في أوساط الجمهور اإلسرائيلي لكي يعبروا عن رأيهـم               -3
. فعلية أمام الحكومة  وضع عراقيل ومشاكل    نفسه  الوقت  و في   بصورة فعلية على األرض،     

  )2006الدار وزرطال، (
  

  :اختيار الموقع 5.1.3

  
  :وذلك لتحقيق المجاالت التالية" هذه أرضنا"اعتمد اختيار موقع البؤر االستيطانية على خطة 

أن يكون الموقع المنوي االستيالء عليه قريباً من مكان المستوطنة األم، وفي حالـة عـدم                 -1
 .ض قريبة من المستوطنة األموجود مكان يجب البحث عن أر

النقطة المنوي االستيالء عليها يجب أن تكون في مكان مرتفع ومـشرف علـى المنطقـة                 -2
 .الجغرافية الموجودة فيها
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صعوبة الوصول إلى تلك النقاط االستيطانية المنوي االستيالء عليها بالسيارات، بحيـث ال              -3
 .  بسهولة مستقبالًإخالؤهايتم 

االستيطانية الجديدة والمنوي إقامتها خارج حدود المخطـط الهيكلـي          يجب أن تكون البؤر      -4
 ) 2006الدار وزرطال، . (للمستوطنة األم، أو منطقة توسعها مستقبالً

  
  :التواجد في البؤر االستيطانية 6.1.3

  
يجب أن يكون التواجد يوم األحد كثيراً من قبل األفراد، أما باقي األيام فال داعي لوجـود أعـداد                    

رة، بل يجب أن يقتصر التواجد على بضعة أشخاص بالتناوب فقط، مع مراعاة عدم التـأخر أو                 كثي
  )2006الدار وزرطال، (. المبيت ليالً في الموقع

  
   :الفترة الزمنية إلقامة البؤرة االستيطانية 7.1.3

  
 على   ومسألة البقاء أو ترك المكان متروكة لسير األحداث        ، ساعة فقط  72 -48يجب أن تكون من     

   )2006الدار وزرطال، ( .األرض، لكن يجب اإلعالن عن إقامة المستوطنة على األرض
  

  :اإلعالم 8.1.3

  
  :يجب استثمار الدور اإلعالمي في مثل هذه العمليات وفق ما يلي

 .حسب تعبيرهم" اإلرهاب"تسمى البؤرة االستيطانية المنوي إقامتها على اسم أحد قتلى  -1

ئلة القتيل والمنظمة المعنية، وذلك لبعث مندوب أو ممثل عنهما إلـى            يتم التنسيق ما بين عا     -2
 .الموقع المنوي إقامة البؤرة االستيطانية عليه

المستوطنة المقامة سابقا تتبنى البؤرة االستيطانية الجديدة المنوي إقامتها، ومساعدتها فـي             -3
اريـة فـي    أعمال الحراسة خاصة، إضافة إلى ذلك البحث عن مؤسسات وشخصيات اعتب          
المنظمـات  "المجتمع اإلسرائيلي تشكل دعامة وركيزة للبؤر االستيطانية الجديـدة، مثـل            

من أجل الحصانة السياسية، والهدف من      " ومنتدى حملة درجة البروفيسور   " "ومباد"الشبابية  
 .هذه العملية هو الحصول على الدعم الشعبي



 48

 وللمعـسكر   لـألرض "من الشعب   " صيناألبناء والمخل "يتواجد في هذه البؤرة االستيطانية       -4
 .هم وزعماؤهم على كافة المستويات" الوطني

شرح أهداف العملية لوسائل اإلعالم عن طريق شخصيات مهنية ومتخصـصة فـي هـذا                -5
  )2006الدار وزرطال، . (المجال

  
  :تنفيذ الخطة 9.1.3

  
 "لس اتحاد المـستوطنات مج"م لكن 1994 في شهر شباط     إقامة البؤر االستيطانية  كان مقرراً أن يتم     

قـررت  " هذه أرضـنا  "أعاق تنفيذ ذلك، حيث َأجل المشروع أكثر من مرة، وبالتالي فإن مجموعة             
 موقع استيطاني فـي     )86(يوم واحد أقيم    في  و1993 كانون أول    24العمل بشكل منفرد، وبتاريخ     

خرقـاً  " ن جـاف تمـري "، واعتبر مجلس اتحاد المستوطنات      "تمرين جاف "إطار عملية أطلق عليها     
لقواعد اللعبة، ألنه سبق وأعلن المجلس تأجيله للعملية، وعلى أثر ذلك حدث خالف ما بين مجلـس             

  ".هذه أرضنا"اتحاد المستوطنات وحركة 
  

زئيف "و" اوري اريئيل "و" موشيه بييغلين "حضرها كل من    " بيت اييل "وفي إطار جلسة مصالحة في      
اتفق جميعهم على يوم للتضامن مع المستوطنين، وتنفيذ        " نسكينيسان ملوميا "، و "أمناه"رئيس  " حيفر

فـي إطـار    ، وتوفير كل الجهد لـدعمها، و      1994في الثاني من شباط عام      " موشيه بييغلين "خطة  
 واعتبر إقامة عشرات البـؤر      ، رفض مجلس اتحاد المستوطنات االتفاق     ،النقاشات حول الموضوع  

. التعاطف الشعبي والجمـاهيري معهـم  مع الجيش يضعف االستيطانية على قمم الجبال والمواجهة     
  )2006الدار وزرطال، (
   
هـي  " (مسح أراضي الدولة  "م بعملية   1994في شهر كانون الثاني     " العملية المضاعفة "تم استبدال    

األراضي التي سيطرت عليها الدولة حسب القانون العثماني، والتي لم يتم زراعتهـا لمـدة ثـالث             
، "لوطنال تمنحوهم أرض ا   " وتحت شعار    اًموقع) 37( في   )ولم يدفع عنها الضريبة   سنوات متتالية،   
إن المـستوطنين  " -:حيث قـال  الذي قام بتغطية العملية المضاعفة،  " تسفي غيالت "وعلق الصحفي   

 والجيش ملزم بتطبيق القانون في منع الـسيطرة علـى أراضـي             ،ن على القيام بعمل شيء    ومجبر
  ).2006الدار وزرطال، (. "للعبة معروفة والمشهد سوف يتكرر مستقبالً لكن قواعد ا،الدولة

 على أمل أن تتوسع هذه البؤر       ،تتم بالتنسيق الكامل مع الجيش     عملية إقامة البؤر االستيطانية   كانت   
تم إقامة هذه البؤر على وجه السرعة       ت في المستقبل، وتصبح مستوطنات معترف بها رسمياً، وعادةً       
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ة الستقبال أعـداد مـن      ينها تكون مهيأ  ح و ،يز البؤرة بالبيوت الجاهزة والكرافانات    عن طريق تجه  
تم إزالتها بسبب التوافق ت لنرغم القرارات الحكومية بإزالة بعض البؤر االستيطانية، المستوطنين، و

 فـي إقامـة البـؤر       ما بين المستوطنين والجيش اإلسرائيلي، فقد كان الجيش اإلسرائيلي شـريكاً          
 تغير رؤساء األركان إال أن أحداً منهم لم يجرؤ علـى إزالـة أي بـؤرة              ، وبالرغم من  تيطانيةاالس

كان يعرف التفاصيل الدقيقة عن مواقع المـستوطنات والبـؤر          " ارئيل شارون "واستيطانية واحدة،   
  )2005منصور، ( .االستيطانية المنوي إقامتها

    
 وذلك  ؛ دعائية وإعالمية بالتنسيق مع المستوطنين     بعض الحاالت بأعمال  في  تقوم قيادة الجيش    كانت  

 وفي حقيقتها تكون خالية من السكان، لكـن لألغـراض التمويهيـة             ،بإزالة بؤرة استيطانية معينة   
  )2005منصور، ( .لصرف النظر عما يحدث في مواقع ُأخرىو
  

المـساعي  إطار تعليقـه علـى      في  في إحدى تصريحاته    م  1999\5\12بتاريخ   "يهود باراك "أعلن  
 إضـافة   .ستبقى تحت السيادة اإلسرائيلية   "  وبيت إيل  اعوفر "تين مستوطن إ :السلمية مع الفلسطينيين  

معالييه "قد أمر بتوسيع مستوطنة     " باراك"وكان  ". غور األردن "تيطاني واألمني في    إلى التواجد االس  
مليـونير اليهـودي    قـد صـرح ال    و،  اسحق رابين "في حكومة    للداخلية عندما كان وزيراً  " ادوميم

أقام " واي ريفر"وبعد اتفاق ، "رأس العامود"ب الروحي لمستوطنة األ" يهود باراك "ن  إ" فيتشموسكو"
يهودا " في جميع أنحاء األراضي المحتلة، وفي حينها علق        جديدة  بؤرة استيطانية  )42(المستوطنون  

لمـستوطنات القانونيـة    على موضوع البؤر االستيطانية، وخرج بمصطلح جديـد أسـماه ا          " باراك
 بؤرة استيطانية بعد االتفـاق      )12(بإزالة  " باراك"، وبناء على ذلك أمر      قانونيةالوالمستوطنات غير   

على اعتبار أنها غير قانونية، وقد أكد المستوطنون أنهـم حـصلوا علـى              مع زعماء المستوطنين    
، غيـر   2000الـزرو،   (. حتلة بؤرة استيطانية جديدة في األراضي الم      )30 (بـ" باراك"اعتراف من   

     )منشور
  

ؤرة ب) 126 (م، فقد بلغت1967 عام منذ  في األراضي المحتلةأما فيما يتعلق بعدد البؤر االستيطانية
.  بؤرة استيطانية في أراضي محافظة الخليل      )26(، منها   م2006استيطانية حتى شهر حزيران عام      

))Peace Now (2006- A(  
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الستيطانية األربع الموجودة في قلب مدينة الخليل، يـصبح مجمـوع البـؤر             وإذا تم إضافة البؤر ا    
مـن  % 23 بؤرة استيطانية وتشكل هذه البؤر نسبة        )30(االستيطانية في مدينة الخليل والمحافظة      

  (MA'AN Development centre, 2008). مجموع البؤر االستيطانية في األراضي المحتلة

  
  وقوالً في الخليل فعالً لمستوطنيندموية ا 2.3

  
 تحدثت التقارير الصحفية    13/9/1993 أوالً في واشنطن بتاريخ      "غزة أريحا "على أثر توقيع اتفاقية     

، وكانت ردة فعل 1994 شباط 25عن قرب انسحاب متوقع للجيش اإلسرائيلي من غزة وأريحا في           
وإغالق الـشوارع وشـتم     المستوطنين في األراضي المحتلة على تلك االتفاقية مزيداً من التظاهر           

  )2006الدار وزرطال، (. الحكومة واالستيالء على مزيد من األراضي
  

لبالد وبالتالي يجب العمل على إفشالها، وفي ظـل هـذه           ل اًديتهد" اوسلو"اعتبر المستوطنون اتفاقية    
 حـول   األجواء المشحونة بالتوتر والتجاذبات السياسية ما بين الحكومة اإلسرائيلية والمـستوطنين          

" بـاروخ غولدشـتاين  "، يـدعى  "كريات اربـع "أقدم مستوطن من مستوطنة   " أوسلو"تطبيق اتفاقية   
، ممـا   25/2/1994بمهاجمة المصلين أثناء سجودهم في الحرم اإلبراهيمي وذلك في صبيحة يوم            

الـدار  ( . شخص آخـر بجـروح مختلفـة       )125( مواطناً فلسطينياً وإصابة     )29(أدى إلى استشهاد    
  )2006، وزرطال

   
في أعقاب المجزرة تحدثت التقارير عن نية الحكومة اإلسرائيلية إخالء بعض البؤر االستيطانية في              

، واعتبر المستوطنون هذا العمل بمثابة مقدمة إلخـالء البـؤر           "تل الرميدة "مدينة الخليل، وخاصةً    
إلسـرائيلي المتوجـه إلـى    أبلغ الوفد ا" اسحق رابين"االستيطانية في قلب مدينة الخليل، خاصةً إن   

، "تل الرميدة "عن نيته إخالء البؤرة االستيطانية      " ياسر عرفات "لمقابلة  " اوري سبير "تونس برئاسة   
فتوى خالل " ابراهام شبيرا" برئاسة الحاخام الضفة الغربيةوتعقيباً على ذلك أصدر مجلس حاخامات 

 أوامر اإلخالء في حـال صـدورها،   ، تسمح للجنود بعصيان"كريات اربع "جلسة لهم في مستوطنة     
الحرب على  "أعلن من خاللها    " شلومو غورن "وكانت قد صدرت فتوى ُأخرى من الحاخام الرئيسي         

، "علينا االستعداد للموت من أجل عدم خراب الخليـل      "، وأضاف   " تخلي الخليل  إسرائيليةكل حكومة   
  )2006الدار وزرطال، (". لينموت وال نخ"ألن حكم إخالء الخليل مثل حكم الموت، كما قيل 
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ن أمستشار شؤون االستيطان في مذكرة إلـى رئـيس الـوزراء، يـذكر فيهـا         " ناح كناري "كتب  
وأنشأ غرفة عمليات لهذا الغرض يحذر مـن إخـالء          " اتفاقية اوسلو "الذي عمل ضد    " سلوميانسكي"

نه فـي   أوأضاف  نه سوف يحضر خمسين ألف مستوطن ليسكنوا مكان من يتم إخالؤهم،            أالخليل و 
، أما المتحدث باسـم  "حالة اإلخالء سوف يتم طرد أعداد كبيرة من سكان المدينة العرب في الخليل           "

إعداد عبوات غاز متفجرة، سوف يتم استخدامها في حـال          "تحدث عن   " نوعم ارنون "ن  يالمستوطن
  )2006الدار وزرطال، (". صدور قرار اإلخالء

  
  فالبؤر االستيطانية قد تكون موعادةً ) القانونية(نية أو شبه عسكرية، ولكنها لم تأخذ الصفة الرسمية د

السياسية في تحركاتهم من أجل      استغالل الظروف   إلى ما يلجأ القائمون على خلق البؤر اإلستيطانية      
الدار وزرطال،  ( . ومن ثم تتحول إلى مستعمرة استيطانية، أو مركز للجيش         .االعترافالحصول على   

2006(   
  

   في محافظات الخليلالبؤر االستيطانية 3.3

  
) 1.3(، والملحق رقم    وبإمكاننا إعطاء صورة مختصرة عن كل بؤرة استيطانية في محافظة الخليل          

  peace Now (2006- A)) .مواقعها الجغرافية على أراضي محافظة الخليليبين 

  

 (Givat Rehav'am)     جفعات ريحفام .1

م )850( على ارتفاع    2001، جنوب المستوطنة بنهاية عام      "جايحا"أقيمت من قبل سكان مستوطنة      
ومحطة مياه، وبناء " كرفان"فوق سطح البحر، وهي بؤرة استيطانية غير مأهولة وتضم مبنى متنقل     

، لكـن   2002على معلومات من وزير الدفاع اإلسرائيلي تم إخالء المستوطنة في بداية شهر تموز              
 الموقـع   أن، ثبـت     نفـسه  الشهرو في   اآلن للموقع   " ركة السالم ح"من خالل زيارة رسمية لفريق      

  .االستيطاني ما زال موجوداً، ولم يطرأ عليه أي تغيير
  
 (Bat Ayin West)      بات اين الغربية .2

م علـى  )350(م، غرب المـستوطنة بمـسافة     1999في بداية عام    " بات اين "فُرخت من مستوطنة    
 إلى عـشرين كرفانـاً، وبنـايتين      إضافة.  عشر عائالت  يوجد فيها حوالي  . أراضي قرية صوريف  

 على حدود المستوطنة األم" يهود باراك" بمصادقة حكومة إقامتهماثابتتين، تم .  
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  (Old Massu'ot itzhak)     مسوت اسحق القديمة .3

" بـات ايـن   "، شمال شـرق     2001أيضاً، في بداية عام     ) بات اين (أقيمت من قبل سكان مستوطنة      
يوجد فيها اربع كرفانات وبناية واحـدة ثابتـة، ويـسكنها           . على أراضي قرية صوريف   م،  500ب

  .عائلتان فقط
   
       (Alt 652)652آلت  .4

 على أراضي قرية صوريف، وتقع غـرب  2002في بداية عام   " بات اين "أقيمت من قبل مستوطنة     
تيين ثابتتين، وبناء علـى     غير مأهولة بالسكان، لكنها تحتوي على بناي      . م1,700بحوالي  " بات اين "

  .أوامر وزير الدفاع االسرائيلي تم تفكيكها في بداية شهر تموز ولم يحدث في الموقع أي تغيير
  
 (Altt 673)     673آلت  .5

بمسافة " بات اين "م وتقع شمال غرب     2003في بداية عام    " بات اين "أقيمت أيضاً من قبل مستوطنة      
  .2003شهر آذار عام غير مأهولة بالسكان وازيلت في . كم1
  
 Bat Ayin East)     (بات اين الشرقية .6

" بات اين "م، وهي تقع شرق مستوطنة      2002في منتصف عام    " بات اين "أقيمت من قبل مستوطنة      
  .م، وتحتوي على عشر منشآت، وهي غير مأهولة بالسكان300بمسافة 

  
 (Mor Farm)  مزرعة مور     .7

أراضي بلدة الظاهرية في منطقـة وادي السمـسم فـي عـام             على  " تينا"أقيمت من قبل مستوطنة     
م، يوجد فيها تسع منشآت ثابتة، وهي مستوطنة زراعية ويتبع لها آالف الدونمات الزراعيـة   2000

  .وتسكنها عائلة واحدة فقط. باتجاه بلدة الظاهرية
  
 )Tzur North)       Karmei كرمي تسور الجنوبية .8

م على أراضي بلدتي حلحول     2002في منتصف عام    " مي تسور كر"أقيمت من قبل سكان مستوطنة      
، غير مأهولة بالسكان وتضم حاويـة       "كرمي تسور "م من مستوطنة    500وبيت امر، تقع على بعد      

  .واحدة فقط
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      (Tzyr Shalem)تسور شاليم .9

 على أراضي بلدة حلحول، تقـع  2001في بداية عام " كرمي تسور "أقيمت من قبل سكان مستوطنة      
م، يسكنها ثالث عشرة عائلة وفردان، يوجد فيها ثالث وعشرون          400بمسافة  " كرمي تسور "رب  غ

  .  تم تعزيزها بخمس كرفانات أخرى2008منشأة بما فيها كرافانات مزدوجة، وفي شهر شباط عم 
  

 Migdal Oz   West)(مجدال عوز الغربية      .10

م، على أراضي بلدة بيـت أمـر     2002م  في بداية عا  " مجدال عوز "أقيمت من قبل سكان مستوطنة      
  .يوجد فيها ست عشرة منشأةً، ويسكنها أربع عائالت فقط". مراح مسودة"
  

  (Old Ma'on Farm)    مزرعة معون القديمة .11

م على أراضي بلدة يطا، تقع على بعـد  2002في بداية عام  " معون"أقيمت من قبل سكان مستوطنة      
لتان فقط، ويوجد فيها حافلة واحدة وحاوية، أخليت جزئياً         تسكنها عائ " معون"كم جنوب مستوطنة    1

  .م تم اخالؤها ثانية بالكامل2004م، وبقي فيها كوخ خشبي، وفي عام 2002في شهر اكتوبر 
  

 Avigayil)(     آفي قاييل .12

 على أراضي بلدة يطا، وتقع جنـوب        2001في نهاية عام    " معون"أقيمت من قبل سكان مستوطنة      
كم، تسكنها سبع عائالت فقط، هذه المستوطنة تقـع خـارج           )2,5(بمسافة  " عونم"غرب مستوطنة   

  .حدود خط المستوطنات، ويوجد فيها ثالث عشرة منشأة وخزان ماء
  

 Hill 833) (Ma'on Farm      )مزرعة معون (833تلة  .13

وب م على أراضي بلدة  يطا، وتقع جن2002، في بداية عام "معون" أقيمت من قبل سكان مستوطنة 
 عشرة منشأة، تم إحدى من المستوطنين ويوجد فيها أفرادم، يسكنها )350(بمسافة " معون"مستوطنة 
 .القديمة" معون" مزرعة عاخالؤها م

   
 (Pnei Kedem)      باني كديم .14

في شهر  ) منطقة القنوب (على أراضي منطقة سعير     " متساد اسفار " من قبل سكان مستوطنة       أقيمت
  .م، يوجد فيها اثنتي عشرة عائلة فقط600بمسافة " اسفار" شرق مستوطنة م، شمال2000اكتوبر 
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 Nof Nesher  (Lucifer Farm)     )مزرعة لسيفر(نوف نيشر  .15

م، تـسكنها  1996على أراضي بلدة يطا، في عام " ميتسادوت يهودا"أقيمت من قبل سكان مستوطنة  
  .ويوجد فيها خمس منشآت. عائلة واحدة فقط

  
 Mitzpe Lachish)     (متسبي لخيش .16

في بدايـة عـام     ). أم حذوة (على أراضي بلدة دورا في منطقة       " نجيهوت"أقيمت على يد مستوطني     
وهي خـارج   .  عائالت فقط  أربعم، تسكنها   )800(مسافة  " نجيهوت"تقع غرب مستوطنة    . م2002

  .حدود خط المستوطنات، ويوجد فيها تسع منشآت
  

  Susiya North West (Rujam El chmri)      سوسيا شمال غرب .17
على أراضي بلدة يطا، وهي غير مأهولة بالسكان، وتقـع          " سوسيا"أنشئت من قبل سكان مستوطنة      

  . كرفاناً واثنتي عشرة منشأة)25( من أكثرويوجد فيها . خارج حدود خط المستوطنات
  

 Mitzpe Yair.       (Magen David) )ماجين دافيد(متسبي يائير  .18

تقع علـى بعـد     . م1998في عام   . على أراضي بلدة يطا   " سوسيا"ل سكان مستوطنة    أقيمت من قب  
يسكنها من ثمان إلى تسع عائالت وفردان، ويوجـد فيهـا           ". سوسيا"كم جنوب شرق مستوطنة     )2(

  .أربعة عشر كرفاناً وثماني بيوت بالستيكية زراعية
  

 Ancient Susyia (Synagogue) (    )سينا قوقو(انسانيت سوسيا  .19

تقع شمال  . م2002على أراضي بلدة يطا في منتصف عام        " سوسيا"أنشئت من قبل سكان مستوطنة      
  .يوجد فيها منشأتان يسكنها بضعة أشخاص فقط، و. كم)1,3(مسافة " سوسيا"غرب مستوطنة 

   
 )(Asa'el     اسائيل .20

. ي بلدة الـسموع   م، على أراض  2002في بداية عام    ". المجلس اإلقليمي لجبل الخليل   " من قبل    أقيمت
يسكنها اربع عائالت وشخص واحد فقط، وهي واقعـة         " شاني"كم من مستوطنة    )3(وتقع على بعد    

  .خارج حدود خط المستوطنات، ويوجد فيها خمس منشآت وخزان ماء
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       (Mitzpe  Eshtamoa)عمتسبي اشتمو .21

اضي بلدة السموع، تقـع     م، على أر  2002، في بداية عام     "عتنائيل"انشئت من قبل سكان مستوطنة      
خارج حدود خط المستوطنات المجاورة، وهي غير مأهولة بالسكان ويوجد فيها ثمـاني منـشآت،               

  .م، وبقي فيها الكرافانات2002، ُأخليت في اكتوبر عام "عتنائيل"وتستعمل كموقع لتالميذ مستوطنة 
  

 (Antenas Hill)     تلة انتيناس .22

" أم حلـسة  "على أراضي بلدة بني نعيم فـي منطقـة          ". حيفربني  "اقيمت من قبل سكان مستوطنة      
وهي غير مأهولة بالسكان، وتقـع      ". بني حيفر "م غرب مستوطنة    )1500(تقع على بعد    ". والحره"

م قتل فيها اثنان 2003خارج حدود خط المستوطنات، استعملت كمركز أبحاث، وفي شهر آذار عام           
 اإلسرائيلي، وبناء على التقارير الصحفية فككت فـي         من الحراس اإلسرائيليين خطأ بنيران الجيش     

  .م2003نهاية شهر نيسان 
  

 Kirtyat Arba West (Hagvura Outpost)        كريات أربع الغربية .23

كريـات  "م، تقع غرب مستوطنة     2002في نهاية عام    " كريات أربع "أقيمت من قبل سكان مستوطنة      
كان، وخارجة عن حدود خط المـستوطنات وتعـود         م، وهي غير مأهولة بالس    )200(بمسافة  " أربع

 اًعـسكري ) 12( التي قتـل فيهـا   2004/11/7في ) عملية واد النصارى  (بعد  إلى ما   خلفية إقامتها   
م قـام الجـيش     2003 حسب المصادر اإلسرائيلية، وفي شهر كانون الثاني عام          اً إسرائيلي اًوشرطي

  .اإلسرائيلي بتفكيكها
   

       Kiryat Arba   Soth (Sde Kalev) )دي خلفسي(كريات اربع الجنوبية  .24

م، وتقع علـى مـسافة      2002في الخليل في منتصف عام      " كريات اربع "انشئت من قبل مستوطني     
  .هولة بالسكان ويوجد فيها حاويتان، غير مأ"كريات اربع"كم جنوب مستوطنة )1(
  

  )Hill 26(      26تلة  .25

م، )900(في الخليل بمـسافة     " خارصينا"ق مستوطنة   ، شر "كريات أربع "أقيمت من قبل مستوطني     
  . تسكنها عائلة واحدة فقط وعدد من األفراد، تقع خارج حدود خط المستوطنات وفيها أربع منشآت
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26. متسبي اشتموع( الشمالية شيمه( Shim'a North ( Mitzpe Eshtamoa)       

فـي بدايـة عـام      ) دير اللوز (هرية  على أراضي بلدة الظا   " شيمه"أقيمت من قبل سكان مستوطنة      
 16غير مأهولة بالسكان، ويوجد فيها     وهي ،"شيمه"م شمال مستوطنة    )500(م، تقع على بعد     2003
  .منشأة

  

   القديمةمدينة الخليل

  
أرض اآلبـاء   "األساطير والمعتقدات والخرافات اليهودية القديمة تعتبر الخليل جـزءاً هامـاً مـن              

 مدينة القدس إن لم تفقها، لذلك اتجهـت أنظـار            قدسية  قدسيتها توازي  ن أ عتبريفبعضهم  " واألجداد
  )1998جابر، نيسان، أيار، حزيران (. اليهود لالستيطان فيها وتهويدها

  
  السعي إلى تهويد مدينة الخليل 4.3

  
وجماعته بالخليل في نهاية شهر أيلـول عـام         " موشيه ليفنغر "بعد ستة أشهر من استيطان الحاخام       

 بدأت أنظار المستوطنين تتجه إلى االستيطان في قلب مدينة الخليل، تمهيداً إلى تهويـدها،               م،1968
، "في الخليل وغوش عتـصيون " أقرت اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان    1968وبنهاية أيلول عام    

ة ر، وذلك بهدف إقامة بؤ    "أمالك اليهود "مدينة، تحت ذريعة البحث عن      اليهودي في قلب    " حي"إقامة  
، وانسجاماً مع هذا التوجـه طالبـت اللجنـة الوزاريـة لـشؤون              استيطانية جديدة في قلب المدينة    

 من وزارة اإلسكان اإلسرائيلية إعداد المخططات الهندسية الالزمة إلقامة          1968االستيطان في عام    
ـ     المدينةفي قلب   " الحي اليهودي " رائيلي ، وكانت اللجنة مكونة من عضوية كل من وزير العدل اإلس

  )2006الدار وزرطال، (. ووزير الدفاع اإلسرائيلي أيضاً
  
أيـام  " السور والبـرج  "أي  " حوماه ومغدال "إلى األذهان تجربة    يعيد   االستيطان في مدينة الخليل      و

االستيطان الصهيوني في سنوات الثالثينات في فلسطين من القرن الماضي، أي إقامـة مـستوطنة               
الـدار  (. لسكانية العربية، تكون محمية باألسـالك الـشائكة واألبـراج       يهودية في وسط التجمعات ا    

   )2006وزرطال، 
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دفيئة لتفريخ المستوطنات في األراضي العربية المحتلة بشكل عام         " كريات اربع "اعتبرت مستوطنة   
بـل  " كريات اربـع  "وفي محافظة الخليل بشكل خاص، ولم يعد االستيطان محصوراً في مستوطنة            

 كافة أجزاء المحافظة خاصة مدينة الخليل ومحيطها، وحسب المخطط الهيكلي لمستوطنة            انتشر في 
، فإن منطقة اختصاص مجلسها، تزيد بكثير عن المساحة المخصصة لها والتي أقيمت             "كريات أربع "

أصبحت مشمولة ضمن اختصاصات    و  األبنية عليها، فالمنطقة الشرقية والجنوبية من مدينة  الخليل          
  )2006الدار وزرطال، (. علما بأنها تقع ضمن مخطط البلدية"ريات أربعك"مجلس 

 ألف دونم، قسم منهـا      )40(شكلت المناطق المذكورة مناطق تنظيم خاص، وتقدر مساحتها بحوالي          
مسجل بأسماء مالكيها العرب أما القسم اآلخر فتعتبرها إسرائيل أراضي دولة خصـصت جميعهـا               

، ويجري العمل بكافة الوسائل لنزع ملكيـة ومـصادرة األراضـي            الستيعاب المستوطنين مستقبالً  
فـي  " جمعية تطوير الحي اليهودي   "المسجلة باسم أصحابها العرب، عالوة على ذلك فقد أوضحت          

في قلب مدينة الخليل، بأنه سوف يتم االستيالء على مساحة       " بتجديد االستيطان اليهودي   "1984عام  
 وحدة سكنية وفق المخططـات التـي        )500 (خليل على مراحل وبناء    دونماً في قلب مدينة ال     )70(

  : وضعتها الجمعية على النحو التالي
  
في قلب المدينة، وكذلك االستيالء     " رامات يشاي "يتم االستيالء على تل الرميدة      : المرحلة األولى  •

 الباصـات  ، إضافة إلى محطة"ابراهام ابينو" "الحسبة"على سوق الخضار القديم المعروف باسم   
  .المركزية في وسط المدينة

 بهدف إيجاد تواصل جغرافي بين ثالث بـؤر         االستيالء على عقارات وأراضٍ   : المرحلة الثانية  •
، "بيت رومانو "، مدرسة أسامة    "بيت هداسا "مبنى الدبويا   : استيطانية في قلب مدينة الخليل وهي     

 ".ابراهام ابينو"الحسبة القديمة 

 إلى ربط هذه المناطق مع الحرم اإلبراهيمي عن طريـق نـزع ملكيـة               تهدف: المرحلة الثالثة  •
 )1986العودة، شباط، . (األراضي والعقارات ومصادرتها في المنطقة لتحقيق ذلك الهدف

 

، وكان علـى    "بيت هداسا " على مبنى الدبويا     1979عام  " كريات اربع " مجموعة من نساء     سيطرت
على أثر ذلك قامت سلطات الحكم العسكري بتوفير الحماية ، و"موشيه ليفنغر"رأسهن زوجة الحاخام  

لهن عن طريق اسكان أفراد الجيش اإلسرائيلي في الطابق األرضي من المبنى، وأقرت الحكومـة               
و قد قام قـسم مـن   . م االستيطان في قلب البلدة القديمة من الخليل1980اإلسرائيلية في شباط عام    

العـودة، شـباط،    (. لتعزيز سيطرتهم على قلب المدينـة      " هداسا بيت" بالسكن في    "كريات اربع "سكان  
1986(  



 58

  
م، وعلى أثرها أصدرت الحكومة اإلسرائيلية أوامر إبعاد بحق         2/5/1980حدثت عملية الدبويا في     

ة الخليل الشهيد فهد القواسمي، ورئيس بلدية حلحول محمد ملحم، والشيخ رجـب        يكل من رئيس بلد   
ة الشرعية، إضافة إلى ذلك تم هدم المباني المجاورة لمبنى الـدبويا،            بيوض التميمي قاضي المحكم   

 و كان يقيم في المبنى المجاور من الدبويا ست عائالت من            وتحول موقع الدبويا إلى ثكنة عسكرية،     
 يـذكر أن هـذا المبنـى هـو          اإلسرائيلي اإلعالم، و كان    نينيالمستوطنين و عدد من الطلبة المتد     

و بـذلك  . ، و تبين فيما بعد أن الجيش كان لحماية المستوطنين الموجودين فيه       الستخدام الجيش فقط  
  .تحت حماية و رعاية الجيش  الخليل قلب الدبويا المستوطنة األولى فيأصبحت

  
 الحكم العسكري بتسليم مدرسة أسامة الواقعة في قلـب المدينـة            تم قامت سلطا  1981 و في عام    

  )1986العودة، شباط، (. يها مدرسة دينيةو أقاموا ف لمستوطنينإلى اأيضاً 
  

م، ، وقامت بـإغالق     7/7/1983بتاريخ   استغلت إسرائيل حادث مقتل أحد المستوطنين في الخليل       
، ومحطة الباصات المركزية باألسالك الشائكة، واعتبرت       "أسامة بن منقذ  "المنطقة المحيطة بمدرسة    

في حينـه   " اريئيل شارون " إلى المستوطنين، واقترح     المنطقة مغلقة بأوامر عسكرية تمهيداً لتسليمها     
، وفـتح طريـق يـؤدي إلـى الحـرم      "كريات أربع"تسليم المنطقة التي تم إغالقها إلى مستوطني    

اإلبراهيمي الشريف، وعالوة على ذلك استمرت عملية السيطرة على األحياء السكنية في قلب مدينة            
، وتحويلها إلى أحياء سكنية وهذا ما ينسجم         مع بعضها  "البؤر االستيطانية "بط  الخليل، وفق مخطط ر   

  )1986العودة، شباط، (. مع خرافات وأكاذيب وادعاءات الجماعات الدينية المتطرفة
  

بمـساعدة وحمايـة الجـيش      " رامات يشاي " على تل الرميدة     1984استولى المستوطنون في عام     
وبعـد ذلـك    " ابراهام ابينو "لحسبة القديمة   اإلسرائيلي، وفيما بعد استولى المستوطنون على منطقة ا       

استمر التوسع االستيطاني داخل البلدة القديمة بحماية الحكم العسكري مما مهد الطريـق لجمعيـة               
، لتنفيذ مخططاتها في محاولة تهويد المدينة وإسـكان         1980عام  " تطوير الحي اليهودي في الخليل    "

 المواقع التي سيطروا عليها بمساعدة الجيش، وكان عدد من عائالت المستوطنين في قلب المدينة في
هو إيجاد تواصل جغرافي بـين المواقـع والبـؤر          " تطوير الحي اليهودي  "من أحد أهداف جمعية     

التي تبعد حوالي كيلو ونصف عن      " كريات اربع "االستيطانية التي تم االستيالء عليها مع مستوطنة        
ابراهـام  "اقعة في منطقة الحسبة القديمة والتي يطلق عليها         أما البؤرة االستيطانية الو    هذه المواقع، 
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العودة، (. ، فقد تم االستيالء عليها الحقاً أيضاً من قبل المستوطنين وبمساعدة الجيش اإلسرائيلي     "ابينو
   )1986شباط، 
 )13(م أنه خالل هـذا العـام سـتقام          15/1/1986وزير اإلسكان من جانبه في      " دافيد ليفي "أعلن  

ة جديدة في الضفة الغربية وغزة، وقد تعاطت وزارة الدفاع اإلسرائيلية بإيجابية مع وزارة              مستوطن
لجنة تجديد االسـتيطان    "اإلسكان بإنشاء وحدات سكنية للمستوطنين في قلب مدينة الخليل، وقامت           

. القديمـة بإعداد المخططات الالزمة لمباشرة عملية البناء في أحياء البلدة " للحي اليهودي في الخليل   
  ).1986العودة، كانون الثاني (
  

كيفية ربط المواقع والبؤر االسـتيطانية مـع   " تطوير الحي اليهودي  "لم يظهر في مخططات جمعية      
بعضها، لكن الواقع يظهر أنه سيتم االستيالء على مزيد من األراضي والعقارات، في المنطقة بعـد          

 منفـصلة ة المواصالت والخدمات بحيث تكون      إخالئها من سكانها العرب، لكن المخطط عالج شبك       
بـالمواقع  " كريـات اربـع   "عن شبكة المواصالت العربية، إضافةً إلى توسيع الطريق الذي يربط           

االستيطانية الواقعة في قلب مدينة الخليل، وتضمن المخطط أيضاً إقامة وحدات سـكنية وحوانيـت          
، بل إن الواقع يظهر أنهـم تجـاوزوا         ورياض أطفال، وقد نفذ المخطط نصاً وروحاً على األرض        

  )1986العودة، شباط، (. المخططات التي وضعوها في السنوات السابقة
  

وعاد أبناء إسرائيل إلى حدود دولتهم الجديدة السائرة        "على مدخل الدبويا الفتة باللغة العربية،       كتبت  
  ) 1986البيادر السياسي، شباط، (". على طريق العودة اليهودية

  
بزيارة الخليل قبل عشرة أيام من افتتاح البنايـة الجديـدة فـي             " دافيد ليفي "لوزير اإلسرائيلي   قام ا 

عمار في أن زيادة اإلأكد فيها على حق  اليهود في العودة إلى وطنهم، وأضاف "الدبويا، وألقى كلمة 
وق عشرة متاجر   ، وقد أقيمت البناية الجديدة ف     "مدينة الخليل يشكل تأكيداً على عدم خروجنا من هنا        

عربية رفض أصحابها إخالءها، رغم كل الضغوطات والممارسات التي مورسـت ضـدهم، وإن              
البيادر (. إقامة هذه األبنية تعني عملياً توسيع سيطرة المستوطنين على طريق التهويد والضم الزاحف  

   )1986السياسي، شباط، 
  

يطر عليها المستوطنون، لكـن عمليـة       قررت سلطات الحكم العسكري إعادة ترميم األبنية التي س        
الترميم أصبحت ورشة بناء كاملة، فكان يتم هدم جزء من البناء القديم  وإعادة بنائه إلى أن وصلت                  
بالنهاية إلى عمارة كاملة مبنية على أساسات المتاجر العربية، وصاحب عملية الترميم ضـغوطات              
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م التجارية، ولم يجد الحكم العسكري مبـرراً        من المستوطنين على التجار العرب لكي يخلوا محالته       
في المنطقة أصبحت الذريعة والمبرر     " الدبويا"لتنفيذ ذلك المطلب في حينه، لكن عندما حدثت عملية          

بيت "موجوداً لدى سلطات الحكم العسكري، وتم إغالق المنطقة ومحاصرتها والسيطرة على  الدبويا 
نين، ولقد تم ترميم المبنى القديم  في الدبويا والذي تهاوى جزء    ، تمهيداً لتسليمها إلى المستوط    "هداسا

وقبل موعد افتتاح المبنى الجديد قامت      " موشي ليفنغر "منه، وبضغط من زعيم المستوطنين الحاخام       
سلطات االحتالل ممثلة بالحكم العسكري بتسييج المنطقة التي تضم المتاجر العربية، ولم يبـق إال                

لمحالت التجارية العربية، ووضع على المدخل مجموعة من الجنـود يقومـون            متر واحد كمدخل ل   
بمضايقة أصحاب المحالت التجارية والزبائن والمارة، رافق ذلك عملية ضغط على التجـار فـي               
محاولة إلقناعهم بإخالء محالتهم ودفع التعويضات لهم، فهذه األسـاليب والمـضايقات المـستمرة              

عن موقفهم بالتخلي عن محالتهم التجارية، مما اضطر سـلطات الحكـم            والمتنوعة لم تثن التجار     
العسكري إلى إجراء عمليات تفتيش للمحالت التجارية والمارة والزبائن الذين يريدون الشراء يومياً، 
ولم يقتصر األمر على عملية تفتيش مرة واحدة في اليوم بل زاد على عشر مرات يومياً، وقال أحد                  

لتجارية أنهم ال يبحثون عن أسلحة بل عن المضايقات لنـا فقـط، واعترفـت               أصحاب المحالت ا  
الحاكمية العسكرية من جهتها بالمضايقات على السكان العرب، بهدف دفعهـم إلخـالء  محالتهـم       
التجارية، وأوضح أحد المسؤولين في إدارة الحكم العسكري في الخليل أنه في الوقت الذي يغـادر                

ف تتوقف عمليات التفتيش والمضايقات، وهذا اعتراف صريح، وواضح عن          فيه التجار المنطقة سو   
البيـادر الـسياسي، شـباط،      ( .أهداف الحكم العسكري في السيطرة على قلب المدينة ومحاولة تهويدها         

   ).م1986
   

  البؤر االستيطانية في قلب مدينة الخليل 5.3
  

ينة الخليل يمكن توضيحها علـى النحـو      إللقاء مزيد من الضوء على البؤر االستيطانية في قلب مد         
  )2008 ()موقع الخليل(، "اتار حبرون"(: التالي

  
 ) بيت هداسا(مبنى الدبويا  .1

  استخدم هذا المبنى في العهد االردني كمركز صحي عـام و           يقع هذا المبنى في قلب مدينة الخليل،      
وأوالدهـن  "  أربـع  كريات"م، عندما قامت مجموعة من نساء       1979سيطر عليه المستوطنون عام     

باالستيطان في هذه المبنى بمساعدة الجيش اإلسرائيلي، وعاشوا في هذا المبنى حوالي سنة تحـت               
حراسة وحماية سلطات الحكم العسكري في الخليل، وبلغ عدد العائالت التي تسكن هذا المبنى فـي                
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ه متحف للمستوطنين  عشرين عائلة من المستوطنين، وفي الطابق األرضي للمبنى أقيم في2008عام 
م قررت الحكومة اإلسرائيلية االستيطان رسمياً في قلـب         1980ومطعم وحديقة صغيرة، وفي عام      

مدينة الخليل، وعلى أثر ذلك، قام المستوطنون باالستيالء على بيوت إضافية مجاورة لمحيط هـذا               
  :  النحو التاليالمبنى، وكذلك قاموا بتشييد أبنية جديدة في المكان، ويمكن توضيحها على 

  "شنيا ورسون"  بيت 1-2
، وقاموا ببناء   يهعل" بيت هداسا "سيطر مستوطنو   كان يسكن هذا البيت عائلة المغربي و طهبوب، و          

، ست عائالت كبيـرة مـن       2008طابقين عليه، بلغ عدد سكان العائالت التي تسكن فيه حتى عام            
  .ة أطفالالمستوطنين، وفي مدخل المبنى تم افتتاح حضانة وروض

   
  "ستةال" بيت 1-3

، يتـألف   "شنيا ورسـون  "م، في المقدمة الشمالية من بيت       1999شيد المستوطنون هذا المبنى عام      
  .المبنى من أربعة طوابق مكونة من بيوت واسعة

  
  "حسون" بيت 1-4

أيضاً على هذا البيـت، ويقـع   " بيت هداسا"سيطر مستوطنو و  ،ادعيس كان يسكن هذا البيت عائلة    
 2008بلغ عدد العائالت التي تسكن هذا المبنى في عام          " بيت هداسا "لى بعد خمسة أمتار فقط من       ع

  خمس عائالت من المستوطنين
  
 "رامات يشاي"تل الرميدة  .2

احتل هـذا   ،  "مشهد األربعين "يطلق عليه   مصلى للمسلمين   يوجد في هذا المكان موقع أثري قديم و         
م، وهو عبارة عن تلة مرتفعة تقع في وسط مدينة الخليل   1984الموقع من قبل المستوطنين في عام       

 سبع عـائالت مـن المـستوطنين،    2008جنوب البلدة القديمة، بلغ عدد سكان هذا الموقع في عام           
، "اورشلومو"ويتوفر في هذا المكان روضة أطفال للمستوطنين، ومعهد عالمي لتعليم التوراة يدعى             

لجيش اإلسرائيلي لمراقبة منطقة السهلة وكافـة أرجـاء مدينـة    إضافة إلى برج مراقبة، يستخدمه ا  
  . م شرعت السلطات اإلسرائيلية بأعمال حفريات في الموقع1998الخليل، وفي عام 

  
  "بيت رومانو"مدرسة أسامة بن منقذ  .3

قام الجـيش   م  1967 وبعد احتالل عام     األردني منذ العهد    ة كمدرسة ابتدائي  مكان هذا المبنى يستخد   
م، ومن ثم جرى تسليمها الحقاً إلى المستوطنين في الخليل،          1981ائيلي بالسيطرة عليها عام     اإلسر
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وتقع هذه المدرسة في قلب مدينة الخليل، يتألف مبنى المدرسـة مـن ثالثـة طوابـق، أضـاف                   
المستوطنون بناء طابقين على المبنى، وبذلك أصبح المبنى مكوناً من خمسة طوابق،إضافة إلى ذلك              

لى جانب المبنى قاعة طعام كبيرة، وعلى مقربة من المبنى قام المستوطنون ببناء مبنى آخر    يوجد ع 
والذي قام المستوطنون بنقله مـن البـؤرة        " شفي حبرون "أيضاً لطلبة القسم الداخلي للمعهد الديني       

  . إلى مدرسة أسامة بن المنقذ" ابراهام ابينو"االستيطانية المجاورة، الحسبة القديمة 
   
 سوق مركزي و بيوت عربية منهم عائلة العويوي / "ابراهام ابينو"لحسبة القديمة ا .4

 أراضٍ على   -بالقرب من الحرم اإلبراهيمي    - هذه البؤرة االستيطانية في قلب مدينة الخليل         أقيمت
 منها السوق المركزي القديم و بيوت فلسطينية تعود ملكيتهـا لعائلـة العويـوي و                ،و مبانٍ عربية  

 عائلة من المستوطنين، وأقام المستوطنون      )30(، وبلغ عدد سكان هذه البؤرة        أخرى  عربية عائالت
فيها كنيساً يهودياً، وكذلك يوجد فيها مكاتب لالستيطان اليهودي في الخليل، ويتبـع هـذه البـؤرة                 

اهـام  ابر"، هذا المبنى هو جزء من البؤرة االستيطانية         "ناحوم ويهودا "االستيطانية مبنى آخر يدعى     
 سـت   2008م، وبلغ عدد سكان هذا المبنى في عـام          1998الذي شيده المستوطنون في عام      " ابينو

  .عائالت من المستوطنين فقط
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اQ45++.ورة JK.LM N++K .++O5++:  " اIم"ت 8BC :++4D.E++4.ء اA5++@ر ا<8++2;=.>;: وأ8++4.ء ا45++0123/.  : 1.3,++*ول 
 ، )اتـصال شخـصي  ،2008دي حنـتش، آذار  عبـد الهـا  ( ،)Peace Now (2006- A) .2006اR S2T U;VW5.م 

(MA'AN Development center (2008)  

JKLMNKOPQرة اUVWا XPا   JYZ[O\]Wا XPا_م(ا(  

 . Mc`d(Givat Rehav'am)ت رM`Kaم            .1

2.            JKefgWا hiت اMe(Bat Ayin West). 

3.    J]ijkWا lmPت ا[\n(Old Massu'ot 

itzhak). 

4.  oWp652 Alt 652                                  . 

5.  oWp673 .Altt 673                                  

6.                 JKqfrWا hiت اMe(Bat Ayin East). 

 .tn(Mor Farm)رn Js]ر               .7

8.  JKWM]rWر ا[\u vnfآTzur North Karmei. 

9.                    XKWMx ر[\u(Tzyr Shalem). 

 .(sMigdal Oz   West]ز اjzn   JKefgWال  .10

11.  J]ijkWن ا[cn Jsرtn(Old Ma'on Farm)  

12.                                }KiMq v~ا(Avigayil)                               

13.  J�u833          Maan Farm) (Hill 833 

14.              Xijآ vLMe(Pnei Kedem). 

15.               frKL ف[L(Nof Nesher). 

16.                �K�W vV\On.Mitzpe Lachish 

 M]x MKP[P Susiya North Westل �fب .17

(Rujum El Chamri). 

18.    fK�Mi vV\On(Magen Pavid)  .Mitzpe 

Yair 

19.   MKP[P oKLM\Lا(Ancient Susyia 

synagogue Asaal). 

                                  MdMa                .Haggaiي                .1

2.  hiت اMe.Bat Ayin                          

3.                           hiت اMeBat Ayin. 

 

4.                           hiت اMeBat Ayin. 

5.  hiت اMeBat Ayin                         . 

6.  hiت اMeBat Ayin                        . 

7.              MYKu.Tene Omarim             

               Karmei Tzyr.آu vnf\]ر   .8

 .Karmei Tzyrآu vnf\]ر                .9

 .jzn                      Migdal Ozال .10

 .cnMa'on]ن                                   .11

 .cnMa'on]ن                                   .12

 .cnMa'on]ن                                   .13

 .                                  AsfarاM`Pر  .14

  M\OKn .Metzadot Yehudaدوت �i]دا .15

 �KzL. Negohot]ت                            .16

17.                                  MKP[PSusiya. 

 

18.                      MKP[PSusiya. 

 

19.                                  MKP[PSusiya. 

 



 64

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20.                                      }K�MPا.(Asa'el) 

 

 .vV\On       (Mitzpe Eshtamoa) اOx[]ع .21

 .J�u(Antenas Hill) اMYKOLس                     .22

23. JKWM]rWا M]KxShim'a North-Mitzpe 

Eshtamoa  

24.  JKefgWا �eت ارMifآKirtyat Arba West 

(Hagvura Outpost)  

25.  JKe[YzWا �eت ارMifآ   Kiryat Arba    

Soth_ Sde Kalev 

26. J�u26                                        .Hill 26  

27. Mi[ejWا)MPاjه oKe            (.Beit Hadassa    

28.  JnMPأ JPرjn)[LMnرو oKe     (Beit Romano  

      Tel Rumeida.)  راMnت Mriي(u{ اjKnfWة  .29

30.  J]ijkWا JV\mWا)[YKeم اMاهfeا (Abraham 

Avino                                    

20. }K��Wا }VzW v]K�qا� ��z]Wا _The 

Regional Council Har Hervon). 

21.                               }K�MYOs.Otniel 

22.            f`Ka vYe        .Pnei Hever 

23.           M]Kx              .Shim'a 

  

24.        �eت ارMifآKiryat Arba. 

   

25. �eت ارMifآKiryat Arba      . 

  

26.        �eت ارMifآKiryat Arba. 

27.  �eت أرMifآ .Kiryat Arba             

28.      �eت ارMifآ        .Kiryat Arba 

 

29.       �eت ارMifآ       .Kiryat Arba 

30.              �eت ارMifآ. Kiryat Arba  
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  الفصل الرابع
  

  و والخليلاتفاقية أوسل

  

  :تمهيد

  
" اتفاق الخليل"يستعرض هذا الفصل مقدمة عن حجم االستيطان في األراضي المحتلة، وخلفية توقيع     

ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إضافةً إلى ذلك يوضح هذا الفصل التواجـد الـدولي                
وآثار هذا االتفاق على منطقة الخليل، كـذلك يوضـح          " اتفاق الخليل "في الخليل ونصوص    المؤقت  

علـى االسـتيطان فـي    " أوسلو"وكذلك تأثير اتفاقية    H1تأثير احتالل الجيش اإلسرائيلي لمنطقة 
  .محافظة الخليل من حيث زيادة عدد المستوطنات والبؤر االستيطانية

   
  مقدمة 1.4

  

، وبذلك تكـون أول  1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام       أوسلوتم توقيع اتفاقية    
إسـرائيل، وبقيـت    و  اتفاقية وقعت رسمياً على المستوى الدولي ما بين منظمة التحرير الفلسطينية            

القضايا الجوهرية والملحة مثل الحدود والالجئين والمياه واالستيطان، عالقة وتـم تأجيلهـا إلـى               
المرحلة النهائية، ولقد شكل تأجيل بحث االستيطان في األراضـي المحتلـة، المـشكلة              مفاوضات  

، فقد استثمرت إسرائيل الفرصة التي اتيحت لها، وقامت بفرض الحقائق           يالحقيقية للشعب الفلسطين  
على األرض، من حيث مصادرة المزيد من األراضي واقامة المستوطنات عليها، وأثر ذلك سـلباً               

افة األراضي المحتلة، بسبب التمدد األفقي لحركة االستيطان في كل االتجاهات وخاصة            على واقع ك  
، فنظراً ألهميتها الدينية والتاريخية وموقعها الجغرافـي        )محافظة الخليل (في جنوب الضفة الغربية     

إقامـة  اتجهت األنظار إليها من قبل الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة والحركات االستيطانية، فقد تم             
العديد من المستوطنات والبؤر االستيطانية في المحافظة، حيث بلغ عدد المستوطنات التي أقيمـت              



 66

من مجموع المستوطنات % 14,7 مستوطنة وبؤرة استيطانية، وهذه تشكل  )33(م،  1997حتى عام   
يث حجم   المحتلة، وبذلك تحتل محافظة الخليل المركز الثالث من ح         الفلسطينيةالمقامة في األراضي    

عبد الهادي، كـانون ثـاني، شـباط، اذار         (%. 17,4، والقدس   %21,4االستيطان بعد محافظتي نابلس     
1998(    

    
 أن عدد المـستوطنات اإلسـرائيلية        2006أوضحت الخريطة االستيطانية لحركة السالم اآلن عام        

 علـى أراضـي     ��ku  مـستوطنة    )22(:  مستوطنة، منها  )118(المقامة على األراضي المحتلة بلغ      
 من مجموع المستوطنات في األراضي المحتلة، يوجـد         )18,6(محافظة الخليل، وتشكل هذه نسبة      

خارصينا من   منها ثالث مستوطنات تحيط مدينة الخليل، حاجاي جنوباً، ومستوطنتا كريات اربع و           
ـ       13,6الشمال الشرقي، وهذه تبلغ نسبتها       عبـد  (. ة من مجموع المستوطنات الموجودة في المحافظ

  ) ، اتصال شخصي2008الهادي حنتش، آذار 
   

، 2006 بؤرة استيطانية حتى شـهر حزيـران   )30(بلغ عدد البؤر االستيطانية في محافظة الخليل    
من مجموع  % 26,6 بؤر استيطانية موجودة على أراضي مدينة الخليل وتشكل هذه نسبة            )8(منها  

 من هذه البـؤر فـي قلـب        أربعة الخليل، وتركز    البؤر االستيطانية الموجودة على أراضي محافظ     
األربـع األخـرى   البؤر ، أما " ابينو، بيت رومانوأبراهامبيت هداسا، رامات يشاي، : "مدينة وهي ال

جفعات رحيفام، كريات أربع الغربية، كريات أربع الجنوبية،        : "فهي تتواجد على تخوم المدينة وهي     
  ) اتصال شخصي،2008عبد الهادي حنتش، آذار (". 26تلة 
      

ساهم التواجد االستيطاني اليهودي في قلب مدينة الخليل، في تعزيز موقف الحكومـة اإلسـرائيلية               
التفاوضي، وذلك برفضها االنسحاب من مدينة الخليل، أسوة بباقي المدن الفلسطينية التي تم تسليمها              

لى مفاوضات المرحلة النهائيـة،     إلى السلطة الفلسطينية، بحجة ان موضوع االستيطان، تم تأجيله إ         
ورغم ذلك استمرت المفاوضات بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني حول إعادة االنتشار في مدينة             

 وقعت اتفاقية الخليل  بين حزب العمل اإلسرائيلي والـسلطة الوطنيـة             1995الخليل، وبنهاية عام    
يلية، رفض حزب العمل اإلسرائيلي تنفيـذ       الفلسطينية، لكن بحجة اقتراب موعد االنتخابات اإلسرائ      

الـذي  " بنيامين نتنياهو " "الليكود"االتفاقية، وكانت نتيجة االنتخابات اإلسرائيلية نجاح مرشح حزب         
بدوره ماطل أيضاً في تنفيذ االتفاق، فحزب الليكود وحلفاؤه من األحزاب اليمينية المتطرفة كـانوا               

فـي تنفيـذ االتفاقيـة      " الليكـود "لها، ولذلك تلكأت حكومة     بمجم" أوسلو"أصالً معارضين التفاقية    
واعتبرتها ال توفر األمن للمستوطنين في المدينة بعد ذلك استمرت المفاوضات بين إسرائيل بزعامة            
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 من أجل إعادة االنتشار في المدينة، وبعد مفاوضات مـضنية  لسطينيف منظمة التحرير ال   و" نتنياهو"
مركز (. 1997في بداية عام " الخليل"التنفيذي لالتفاق الخاص بمدينة " ولالبروتوك"بين الطرفين وقع 

  )1997دراسات الشرق األوسط، 
  

إعادة انتشار للجيش اإلسـرائيلي بالمدينـة، وبموجـب         : وتضمنت االتفاقية العديد من البنود منها     
فإنها تبقـى    ،%15تبقية  من مساحة المدينة، أما المساحة الم     % 85االتفاقية تُسلَّم السلطة الفلسطينية     

تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية، وهي مركز المدينة التاريخي، فيها األبنيـة التاريخيـة القديمـة               
  ). م1998عبد الهادي، كانون ثاني، شباط، آذار (. واألسواق الشعبية

   
 عكـست   شكلت اتفاقية الخليل من حيث مضمونها ومحتواها، نقطة تحول في العملية السلمية، فقـد             

واقع التفكير والممارسة للسياسة اإلسرائيلية اتجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتعـاطي            
 فقد اتضح مع القضية الفلسطينية، وفق تجزئة الحلول، حسب الرؤيا والمنهج لألحزاب الصهيونية،            

بل أبو غنيم وفـتح  في خرقه للقوانين واالتفاقيات الدولية في بناء مستوطنة ج        " الليكود"موقف حزب   
نفاق تحت أسوار القدس، وإعادة تعريف االتفاقات الموقعة باتفاقيات جديدة مثلما حصل لمدينـة              األ

مجمل السياسة اإلسرائيلية كان يهدف إلى تهويد  المدينة عن طريق زرع البؤر           و عليه فإن    الخليل،  
من مـساحة   % 15ما يزيد عن    االستيطانية فيها والسيطرة على الحرم اإلبراهيمي الشريف، وعلى         

  ).1997(، طمركز دراسات الشرق األوس( . المدينة
  

  الوجود الدولي المؤقت في الخليل  2.4

   
م، مجزرة  1994 شباط   25بتاريخ  " باروخ غولدشتاين "يدعى  " كريات أربع "ارتكب احد مستوطني    

يل بحمايـة أمـن     وعلى أثرها قامت ضجة دولية، تطالب إسـرائ       . في الحرم اإلبراهيمي الشريف   
م، وأدان  18/3/1994 فـي    )904( رقم   هالفلسطينيين في مدينة الخليل، وأصدر مجلس األمن قرار       

المذبحة التي ارتكبت بحق المصلين ودعا إلى اتخاذ تدابير لـضمان سـالمة وحمايـة المـدنيين                 
منـصوص  الفلسطينيين في جميع األراضي المحتلة، بما في ذلك تواجد دولي مؤقت، وهو األمر ال             

عليه في إعالن المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، الحقاً وافقوا على وجود دولـي               
على أن يعمل فيهـا مراقبـون مـن ايطاليـا           ). عبارة عن بعثة مراقبين   (مؤقت في مدينة الخليل     

قت فـي   لتواجد الدولي المؤ  ابعثة  طالئع   وصلت   1994 أيار عام    5والدنمارك والنرويج، وبتاريخ    
م، على اثر نزاع بين إسرائيل ومنظمـة التحريـر          1994ولكن تم سحبها في شهر آب عام         مدينةال
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م، وفقاً  1996الفلسطينية حول توسيع صالحياتها، لكن التواجد الدولي أعيد إلى الخليل في أيار عام              
لمعـروف باسـم    للمبادئ التي كانت جزءاً من االتفاق االنتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة ا            

، فهذا التواجد الدولي الثاني تم استبداله الحقاً ببعثة وجود دولي مؤقت ثالثة             " أو اتفاق طابا   2أوسلو  "
م، جنباً إلى   1997 كانون الثاني عام     21في الخليل، والذي نشأ بموجب شروط اتفاق وقع عليه في           

 ,Friedman, L . الخليـل جنب مع البروتوكول المتعلق بإعادة انتشار الجـيش اإلسـرائيلي فـي   

Etkes.D(2005) (  
  

  H2 ومنطقة H1  منطقة  3.4
  

 H1، أطلق على قسم منها منطقة       1997عام  " اتفاقية الخليل "قسمت مدينة الخليل إلى منطقتين وفق       
مـن  % 80، وتشكل نسبة    2 كم 18وتخضع هذه المنطقة للسيطرة األمنية الفلسطينية وتبلغ مساحتها         

 Feuerstein, O (2007)) . ألف فلسطيني115مالية، ويعيش في هذه المنطقة مساحة المدينة االج

 

  H2منطقة  1.3.4

    
من % 20 تخضع هذه المنطقة إلى السيطرة األمنية اإلسرائيلية الكاملة وتشكل هذه المنطقة حوالي             

 4,3 ألف فلسطيني، وتبلغ مـساحتها       35,000يعيش في هذه المنطقة     ،  مجموع مساحة مدينة الخليل   
بيت هداسا، رامـات يـشاي،      "يوجد في هذه المنطقة مركز البلدة القديمة والبؤر االستيطانية،          ،  2كم

   Feuerstein, O (2007))". ابراهام ابينو، بيت رومانو
   

  مجـاالً  )12(تمارس السلطة الوطنية الفلسطينية الصالحيات والمسؤوليات في كلتا المنطقتين فـي            
، وتبقـى   H2منطقة  ك الخدمات المقدمة إلى البؤر االستيطانية الواقعة في         ، لكن يستثنى من ذل    مدنياً

عبد (. لسيطرة األمنية إلسرائيل على كافة المناطق     ل إضافةًمن صالحية الحكم العسكري اإلسرائيلي      
  )1998الهادي، كانون ثاني، شباط، آذار، 

  

   )1.4انظر ملحق (  الخليليةبنود اتفاق 4.4

  
  :لخليل فقد شمل النقاط التاليةالجانب المدني التفاق ا
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شمل اتفاق الخليل وضع ترتيبات أمنية ومدنية إضافة إلى بعض المتفرقات والتفاهمات المتبادلة بين              
، أما الجانـب األمنـي التفاقيـة        "اتفاقية أوسلو "الطرفين، والمتعلقة بتنفيذ االتفاقيات المرحلية وفق       

  )1998ي، شباط، كانون الثاني، آذار، عبد الهاد(: الخليل، فيتضمن النقاط التالية
من مساحة المدينـة،  % 80تُسلَّم السلطة الفلسطينية، وفق إعادة انتشار الجيش اإلسرائيلي    -1

، وينطبق عليها ما ينطبق على باقي المدن في الضفة          )1H(وهذه المنطقة تعرف بالمنطقة     
 . الغربية

فإنها تخضع للسيطرة األمنيـة     ) 2H(ة  والتي تعرف بمنطق  % 20أما المساحة المتبقية للمدينة     
  .اإلسرائيلية، بهدف المحافظة على امن المستوطنين في قلب المدينة

تضمنت االتفاقية، وضع ترتيبات أمنية خاصة، ما بـين الـسلطة الفلـسطينية والجـيش                -2
 :وفق الترتيبات التالية. اإلسرائيلي في المناطق التي تفصل بينهما

 

 .يتبعه مكتب تنسيق فرعيإنشاء مكتب تنسيق لوائي   -أ 

حارة أبـو   : تسيير دوريات مشتركة بالتنسيق مع مكاتب التنسيق، في المناطق التالية           -ب 
، وكذلك شـارع    35سنينة، حارة الشيخ، حارة الشهباء، األراضي المطلة على شارع          

، إضافة إلى الطريق الممتدة من رأس الجورة حتى شمال تقاطع دورا عبر طريق              35
  . شارع السالم

 سه كبار الضباط من كال الطرفين ومقره فـي        أإنشاء مكتب تنسيق لوائي مشترك ير       -ج 
 .مركز االرتباط العسكري" هار منواح "جبل نوح 

يسلح الطرفان اإلسرائيلي والفلسطيني بأسـلحة متوازنـة، رشاشـات كالشـنكوف              -د 
 .  قصير لإلسرائيليين16أم  للفلسطينيين و

يقام فيهـا مخـافر أو مراكـز        ) منطقة أ (طينية  المنطقة الواقعة تحت السيطرة الفلس      -ه 
 شـرطي، وعـشرين     ةأربعمائ عن   اللشرطة الفلسطينية، على أن ال يزيد عدد أفراده       

 عنصراً، بحيث تكون مؤهلةً     )16(عربة، مع إنشاء أربع فرق، وكل فرقة مكونة من          
 . للتعامل مع الحاالت األمنية وخاصة التدخل السريع

لة عن حماية الزائرين لبعض األماكن وخاصة التـي يعتقـد     السلطة الفلسطينية مسؤو    -و 
الخاضعة للسيطرة األمنيـة    ) أ(اليهود أنها ارث تاريخي لهم، والتي تقع ضمن منطقة          

 :وهذه األماكن هي. الفلسطينية

عتنائيل بن  "كهف   /)اسم عربي كنعاني يعني المملكة المتحدة      (مغارة حبرون الحثي   −
 "كناز
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 " مامريةايلوني"  /حرم الرامه −

 "ايشيل افراهام/ "بلوطة ابراهيم  −

  "معيان ساره/ "عين ساره  −
 وتخضع زيارة اإلسرائيليين إلى هذه األماكن، لترتيبات أمنية خاصة بوحدة أمنية مشتركة مرافقة 

  .للزائرين
  

إلـى الـسلطة   " العمـارة "بعد تنفيذ إعادة االنتشار في المدينة، يسلَّم الجانـب اإلسـرائيلي      -1
 .نية وتصبح مقراً للشرطة الفلسطينية في مدينة الخليلالفلسطي

تسهيل الحياة المدنية للسكان في البلدة القديمة، وفتح مركز الحسبة القديمة وشارع الشهداء،              -2
، مـع  1994 من توقيع االتفاق، وإرجاع الوضع إلى ما قبل شباط عـام  أشهرخالل أربعة  

 .الى المدينة دون حواجز أو عوائقمراعاة تسهيل الحركة لألفراد والمركبات من و

  
مجـاالً، فـي    ) 12(تنقل المسؤوليات والصالحيات المدنية إلى السلطة الفلسطينية وعددها          -1

تغييـر مواقـع الجـيش       (الوقت الذي تتم فيه إعادة االنتشار للجيش اإلسرائيلي بالمدينـة         
ـ          )اإلسرائيلي في المدينة   ات المتعلقـة   ، ويستثنى من ذلـك االتفـاق، الخـدمات والممتلك

 .بالمستوطنين، والتي تبقى  ضمن صالحيات الحكم العسكري

يهـا  ، يحدد وفق أسس ومعايير نـصت عل        المدينة من البلدة القديمة البناء العمراني في قلب      -2
 :االتفاقية على النحو التالي

 

 متراً لبعض المواقع،    )50(أمتار، بحدود مساحة    ) 6(في حالة البناء ألكثر من طابقين         -أ 
 . التنسيق في هذه الحالة عبر مكتب التنسيق المدني اللوائييتم

متر ) 100 -50(أمتار، بحدود مساحة من     ) 9(في حالة البناء ألكثر من ثالثة طوابق          -ب 
 .لبعض المواقع، يتم التنسيق عبر مكتب التنسيق المدني اللوائي

 متـر   )100(في حالة الشروع بإقامة مبانٍ غير تجارية أو سكنية ضمن حدود مساحة               -ج 
 .لبعض المواقع، تكون عبر مكتب التنسيق المدني اللوائي

 متراً، على )50(أمتار ضمن حدود  ) 6(في حالة الشروع بإقامة مبانٍ تزيد عن طابقين           -د 
 .جانبي بعض الطرق، يتم التنسيق بشأنها عبر مكتب التنسيق اللوائي
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 سـاعة   )48(ب اللوائي وقبل    يجب على بلدية الخليل أن تبلغ الطرف اإلسرائيلي عبر المكت          -3
من قيامها بأي أعمال تتعلق بالبنية التحتية، مثل خدمات الكهرباء، الماء، الصرف الصحي             

 .واالتصاالت

من صالحية الجانب الفلسطيني تحديد أماكن وقوف السيارات وإشارات المرور، أي كل ما              -4
خضع لمـسؤوليته، وفـي     يتعلق بالمرور، أما في المناطق الخاضعة للجانب اإلسرائيلي، فت        

 . حالة التغيير يتم التنسيق عبر اللجنة الفرعية للمواصالت بين الطرفين

مفتشاً لبلدية الخليل، يرتـدون     ) 50(من ضمن االتفاقية الموقعة بين الطرفين، يعمل حوالي          -5
مالبس مدنية وغير مسلحين، ويحملون بطاقات هوية خاصة، صادرة عـن البلديـة، مـع               

 .ق مع المكتب اللوائي للقيام بأعمال خاصة داخل المدينةإمكانية التنسي

 .وفي حالة إنشاء مكاتب فلسطينية في بعض المواقع في المدينة يتم التشاور ما بين الطرفين -6

تقدم بلدية الخليل الخدمات وبصورة منتظمة، لكافة أجزاء المدينة وبدون تمييز، ويحدد ثمن              -7
 .عمل المنجز دون تحيزالخدمة من قبل البلدية بناءاً على ال

أسماء المواقع والبؤر االستيطانية التي تقع في مدينة الخليل والتـي تـم االتفـاق بـشأنها                  -8
 :بخصوص ترتيب إقامة األبنية واإلنشاءات المجاورة لها حسب نصوص االتفاقية وهي

 

ة ، بؤرة استيطانية موجودة في قلب المدينة، إضاف)بيت رومانو(مدرسة أسامة بن المنقذ   -أ 
 .إلى الموقع العسكري الذي يقع في محيطها

 .، بؤرة استيطانية موجودة في قلب المدينة"ابراهام ابينو"الحسبة القديمة   -ب 

، إضافة إلى مراكـز     "ضريح اآلباء / "الحرم اإلبراهيمي الشريف والمنطقة المحيطة به       -ج 
 . الجيش والشرطة الواقعة في محيطه

 ".طانية موجودة في قلب مدينة الخليلبؤرة استي"، "بيت هداسا"مبنى الدبويا   -د 

 ".بؤرة استيطانية موجودة في تلة مشرفة على قلب المدينة"، "رامات يشاي"تل الرميدة   -ه 

 ".روت ويشاي" ضريح -دير االربعين  -و 

 .، بما فيه مخفر الشرطة في المنطقة"غفعات اخوت" حي -تل الجعابرة  -ز 

 .بكريات أربع"  اآلباءضريح"الطريق الواصل إلى الحرم اإلبراهيمي الشريف،   -ح 

 

  :ضافة إلى ما سبق فان اتفاق الخليل شمل العديد من القضايا األخرى وهيإ
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الوجود الدولي المؤقت في المدينة ومراقبة األحداث فيها دون أن يكون لهـم أي صـالحية         -1
 ). الحقاًسيتم توضيحه. (تذكر

لفلسطيني الراحـل ياسـر      اتفاق الخليل، مذكرة وقّع عليها كل من الرئيس ا          بنود من ضمن  -2
م، تنص على   1997 كانون ثاني    5عرفات، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بتاريخ        

 .التزام من الطرفين بالمرحلة االنتقالية التفاقية أوسلو

م وقعت أمريكيا مذكرة تتعهد فيها للجانب الفلـسطيني بفـتح          1997 كانون الثاني    7بتاريخ   -3
 بعـث وزيـر الخارجيـة األمريكـي          نفسه  الوقت ي أشهر، وف  شارع الشهداء خالل أربعة   

برسالة تطمينات إلى رئيس وزراء إسرائيل، بموجبها تلتزم الواليات المتحـدة           " كرسيتوفر"
األمريكية بالمحافظة على امن إسرائيل، ودعتها إلى تنفيذ االتفاقيات المرحلية التي وقعـت             

عبـد الهـادي،    (تفاقية حتى كتابة هذا البحـث  و لم يتم تنفيذ أي بند من هذه اال     .في أوسلو 
 ).1998كانون الثاني، شباط، آذار 

   
  :آثار بنود هذه االتفاقية على الخليل 1.4.4

  
، وكان من نتائج هذا 28/5/1995وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاق الخليل بتاريخ 

 أنيظهر من نصوص االتفاقية ، H2  طقةمنو  H1منطقة : االتفاق تقسيم مدينة الخليل إلى قسمين
مركز  (.مضمونها ومحتواها كرس تقسيم المدينة وشرع وجود المستوطنين في قلب مدينة الخليل

  )1997دراسات الشرق األوسط، 
  

نهم سكان مقيمون بالمدينـة، دون      أن االتفاقية تعاملت مع المستوطنين على اعتبار        أويرى الباحث   
المستوطنين على مركز المدينة وأحيائها بقوة الـسالح وبمـساعدة الجـيش    مراعاة لسيطرة هؤالء    

اإلسرائيلي وحمايته، في الوقت الذي يمارس المستوطنون األعمال االستفزازية والمضايقات والقتل           
  .المتعمد ضد سكان محافظة الخليل، وخاصةً البلدة القديمة ومحيطها

 من سكان المدينة، ولهم حقوق تاريخيـة      اًنهم جزء أر   إن التعامل مع هؤالء المستوطنين على اعتبا      
باإلقامة فيها، يعتبر تنازالً غير مبرر ومقدمة لتنازالت مستقبلية عند بحث مشكلة االسـتيطان فـي        

  .مفاوضات المرحلة النهائية
  

 ال يتعامل مع التواجد االستيطاني في قلب مدينـة          أنكان من المفروض على المفاوض الفلسطيني       
 فئة سكانية تقيم في المدينة ولها حقوق السكن والخدمات وتهديـد الـسكان              أنهم على اعتبار    الخليل
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المحليين، لذلك فإن نصوص االتفاق فُرضت على الجانب الفلسطيني تقديم خدمات بلدية لهم من قبل               
بلدية الخليل، وهذا اعتراف وإقرار بسياسة األمر الواقع التي فرضـوها علـى األرض والتـسليم                

  . وجودهم في المدينةب
  

تضمن الشق األمني من اتفاق الخليل على وجود عسكري إسرائيلي كثيف في البلـدة القديمـة، أي                 
بخمسة جنود لكل مستوطن، لذلك فإن االتفاق ساهم فـي تعزيـز وسـيطرة سـلطات االحـتالل                  

ء المستوطنين  والمستوطنين على مركز المدينة وانفصالها عملياً عن محيطها، مما ساهم في استيال           
على مركز الحسبة القديمة، وهجرة أعداد كبيرة من السكان المحليين لبيوتهم نتيجـة المـضايقات               

  .   واالستفزازات التي يتعرضون لها يومياً
  

شمل االتفاق أيضاً إقراراً فلسطينياً بوجود بعض األماكن المقدسة لدى اليهود على خلفية أسـاطير               
أنها إشارة واضحة واعتراف بالحقوق التاريخية والدينية للمستوطنين        وروايات صهيونية وأوهام وك   

في المدينة وتبرير وجودهم في قلب المدينة، فكان من الواجب على المفاوض الفلسطيني أن ال يسلم                
وال يقر وال يعترف  باالستيطان في قلب المدينة، وفي حالة وجود أماكن مقدسة لليهود في الخليـل                 

  .ن تكفل لهم زيارتها وإجراء طقوسهم الدينية فيها وال ضير في ذلكفإن حرية األديا
  

تعاملت االتفاقية مع البؤر االستيطانية في قلب المدينة بصورة تفوق الحدود عندما تم االقرار بوقف               
أعمال البناء والترميم في المناطق القريبة من البؤر االستيطانية والطرق الرئيسية المؤديـة لهـا،               

ة قيدت حرية البناء واالعمار في قلب المدينة، بحيث ال يسمح للفلسطينيين بالبناء إال عبـر                فاالتفاقي
مكتب التنسيق المشترك ما بين الطرفين وفق نصوص االتفاقية، وفي هذه الحالـة فـإن الجانـب                 

  ! اإلسرائيلي يملك حق الموافقة أو الرفض؟
  

" شمعون بيـرس  "عندما رفض   " اتفاق الخليل "عالوة على ما ذكر سابقاً فإن إسرائيل بادرت بخرق          
 بحجة قرب االنتخابات اإلسـرائيلية، واسـتمر        1996تنفيذ إعادة االنتشار في المدينة في آذار عام         

وخاصةً فيما يتعلق بعودة الحياة المدنية ألسواق البلـدة القديمـة           " اتفاق الخليل "خرق إسرائيل لبنود    
  .م الذي سبق واستولى عليه المستوطنونوفتح شارع الشهداء ومركز الحسبة القدي
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تعاملت إسرائيل مع بنود االتفاق بصورة انتقائية، ولم تركز إال على الجوانب المتعلقـة بالجانـب                
الفلسطيني وخاصةً الشق األمني والحدود المصطنعة داخل المدينة وقائمة المحظورات والممنوعات           

  . بالقرب من البؤر االستيطانية
  

 الخليل بمجملها بداية تنازل حقيقي من الجانب الفلسطيني في المفاوضـات المتعلقـة              شكلت اتفاقية 
بالمستوطنين والمستوطنات ، وهذا ما يلقي ظالالً من الشك علـى أهليـة المفـاوض الفلـسطيني                 

  .    بالتفاوض على مستقبل المستوطنات في األراضي المحتلة
  

  :H1 تأثير الترتيبات األمنية في منطقة 2.4.4

  
، وتضمن البروتوكول إعادة انتـشار      1997تم توقيع بروتوكول الخليل في شهر كانون الثاني عام          

" الجيش اإلسرائيلي في الخليل، وأصبح هذا البروتوكول األساس في تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين
ائيلية تحت السيطرة اإلسـر    2 كم 4,3 (2H، ومنطقة   ) تحت السيطرة الفلسطينية   2 كم H1) 18منطقة  
، تضم هذه المنطقة سكان البؤر االستيطانية االربع، وكان من آثار هذا االتفاق هو إغـالق                )الكاملة

السوق المركزي في المدينة وتهجير أعداد من السكان المحليين نتيجة ضغوطات وممارسات الجيش          
المفتوحة في منطقـة    ، وفي بداية االنتفاضة الثانية استأنف الجيش اإلسرائيلي عملياته          نوالمستوطني

H1            أعاد الجـيش اإلسـرائيلي      2002 وحافظ على تواجده فيها بشكل دائم، وفي شهر ابريل عام 
 بدأ الجيش اإلسرائيلي ببناء مراكز أمنية جديدة في داخل مدينة           2003، وفي آب عام      عليها سيطرته

ف مراقبـة البـؤر     الخليل، وقام ببناء نقطتين عسكريتين في حارة أبو سنينة وحارة الـشيخ بهـد             
 (Friedman, L, ETkes, D, 2005). االستيطانية ومنازل المستوطنين في قلب مدينة الخليل

  

أعلنت المناطق المجاورة للنقاط العسكرية، مناطق عسكرية مغلقة دون أي تحذير للـسكان، الـذين           
اضي المصادرة في    من األر  اً دونم )50(ـ  منعوا من دخول المنطقة المغلقة، والتي تقدر مساحتها ب        

 H2باإلضافة إلى ذلك خالل االنتفاضة الفلسطينية، فان السكان المقيمين في منطقـة             ،  كال الموقعين 
، ��fcu]ا _���q ا�KkW]د اf`]Wو�����s J اfmWآ�J أآ��h�n f أي H1                      J�s[]zn  لمنطقة   والمجاورين

   J�Om]Wا vا_را� v~ JKLM�P  ،    خـضعت لفـرض حظـر      فان المنطقة   " بتسيلم"ووفقاً لتقارير منظمة
 ة لمدة ثالثة أسـابيع،    ل أيضاً على المنطق   افرض حظر التجو  كما   ل لمدة ثالثة أشهر متوالية،    االتجو
ل لمدة ستة أشـهر بعـد       اوتم فرض حظر التجو   م،  2001 رضيع إسرائيلي في آذار عام       وتأثر م 

ب الزاوية  ، وشمل الحظر منطقة با    2002في تشرين ثاني    " طريق المصلين " النصارى   يعملية واد 
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سيطر عليها الجيش اإلسرائيلي في عملية أن والتي سبق H 2 قرب منطقة H1الموجودة في منطقة 
بحجـة تعـرض   H 2ل أيضاً على منطقـة  احظر التجوفرض ، 2002في نيسان " الدرع الواقي"

، وفي معظم األحيان يتم فرض حظر التجول في األعياد          H1المستوطنين إلطالق النار من منطقة      
/ 23بتاريخ  مناسبات اليهودية وذلك لتسهيل حركة المستوطنين داخل المدينة وعلى سبيل المثال،            وال

ل علـى الـسكان     افرض الجيش اإلسرائيلي حظـر التجـو      " عيد العرش "وخالل  م،  2002/ أيلول
ن في مدينـة الخليـل استـضافة آالف         ون المستوطن كي يتمك ، وذلك ل   في البلدة القديمة   الفلسطينيين

م، فقد فرض   2001 عام   "المساخر"عيد  " عيد بوريم "يليين الذين قدموا لزيارة المدينة، أما في        اإلسرائ
لتهيئة األجواء للمـستوطنين لعمـل المـسيرة        على البلدة القديمة    ل  االجيش اإلسرائيلي حظر التجو   

و مـن الجـدير     . )غولدشتيان( مقتل مرتكب مجزرة الحرم اإلبراهيمي الشريف        في ذكرى السنوية  
كره أن البلدة القديمة في الخليل تتعرض من حين إلى آخر و بشكل دائم و متكرر لفرض حظـر                   ذ

  (Friedman, L, ETkes, D, 2005). اإلسرائيليالتجوال من قبل سلطات الحكم العسكري 
    

  اتفاقية أوسلو وأثرها على االستيطان في محافظة الخليل 5.4

  
 1993 في األراضي المحتلة، في أعقاب اتفاقية أوسلو عام          زادت المشاريع االستيطانية اإلسرائيلية   

سرائيل فـي  إل، وقد شكلت االتفاقية غطاء      2000وحتى اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية في عام        
ن موضوع االستيطان مؤجل إلى محادثات      أتوسعها االستيطاني في أراضي الضفة المحتلة، بحجة        

إلـى أن عـدد     " بتـسيلم "و" السالم اآلن "طيات التي نشرتها حركتا     المرحلة النهائية، وأشارت المع   
، وبدايـة االنتفاضـة     1993عـام   " أوسـلو "المستوطنات خالل الفترة الواقعة ما بين توقيع اتفاقية         

  )Enter Bureau of statistics(. الفلسطينية الثانية ازداد بصورة متصاعدة
  

     )2006-1999( ومحافظة الخليل خالل الفترة  عدد المستوطنين في الضفة الغربية:1.4جدول 
                                                                        (Foundation for midle east peace(2008 )  
 

  عدد المستوطنين في الخليل  عدد المستوطنين في الضفة الغربية  السنة
1999  177,411  11,090  
2000  192,976  11,732  
2002  214,722  11,653  
2003  224,669  12,032  
2004  234,487  12,157  
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2005  258,988  12,497  
2006  268,400  12,980  

  
 مستوطنة في محافظة الخليل حسب المصدر، لكن في الواقع يوجـد            )17(هذا الجدول يشمل سكان     

مجدال عوز، : "توطنات هي، وهذه المساإلحصائية مستوطنات في )6( مستوطنة ولم يرد ذكر )22(
  ".خارصينا، كرمي تسور، متساد شمعون، بات اين، سنسانا

 التـي نـشرتها     اإلحصائية في األراضي المحتلة حسب الخريطة       2006بلغ عدد المستوطنات عام     
 مستوطنة في محافظة الخليل وتشكل هذه نـسبة         )17(:  مستوطنة، منها  )118(حركة السالم اآلن    

 Peace Now (2005)). مستوطنات في األراضي المحتلة من مجموع ال)14,4(

 

 عـدد   أن،  2008عـام   آذار  أوضح عضو لجنة الدفاع عن األراضي عبد الهـادي حنـتش فـي              
 مـن مجمـوع     )17,7( مستوطنة ويشكل هذا الـرقم نـسبة         22المستوطنات في محافظة الخليل     

ية موجودة على أراضي محافظـة      المستوطنات في الضفة الغربية، إضافةً إلى ثالثين بؤرة استيطان        
  .الخليل

إن اتفاقية أوسلو كان لها تداعياتها السلبية على المنطقة، فقد تم السيطرة            ف - الباحث من وجهة نظر  و
على مزيد من األراضي ومصادرتها، وإقامة البؤر االستيطانية عليها، إضافة إلى ذلك تـصاعدت              

الفلسطينيين، واستمرت الحملة االسـتيطانية فـي       ممارسات المستوطنين العدوانية تجاه المواطنين      
محافظة الخليل بوتيرة عالية خاصة بعد منتصف العقد األخير من القرن المنصرم، وذلـك بإقامـة                

  .  عشرات البؤر االستيطانية على أراضي المحافظة
  

. 2006 -1996 البؤر االستيطانية في محافظة الخليل حسب سنة اإلنشاء خالل الفترة            :2.4جدول  
(Peace Now, map (2006)                              

  
  العدد  السنة
1996  1  
1998  1  
1999  1  
2000  2  
2001  4  
2002  12  
2003  2  
2004  -  
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2005  -  
2006  -  

  3  غير معروف
  26  المجموع

  
تفاقية أن أراضي محافظة الخليل قد شهدت حملة استيطانية محمومة بعد توقيع ا           ) 2.4 (جدوليظهر  

 بـؤرة   )26(فقد أقيم   . وما تالها من االتفاقيات األخرى التي وقعت مع الجانب اإلسرائيلي         " أوسلو"
 ,Peace Now). 2003 حتى عـام  1996استيطانية موزعة على معظم أراضي المحافظة منذ عام 

 Peace).  إضافة إلى ذلك يوجد أربع بؤر استيطانية أخرى غير معروف تاريخ تأسيـسها (2006)

Now (2006- A)  
: وهـي " السالم اآلن "وعالوةً على ذلك يوجد أربع بؤر استيطانية أخرى لم تذكر في تقرير حركة              

، 1981أقيمت عام   " بيت رومانو "،  1984أقيمت عام   " تل الرميدة "،  1979، أقيمت عام    "بيت هداسا "
  ) ت.ب،  "اتار حبرون "موقع الخليل،(. لم يذكر التاريخ تأسيسها" ابراهام ابينو"و
  

، "الكرافانات"، ظاهرة البؤر االستيطانية من      2001عام  " شارون"أنعش االئتالف الحكومي برئاسة     
وذلك بهدف االستيالء على مزيد من األراضي المحتلة، وكان كافياً للسيطرة على األرض أن يقوم               

ض المنـوي   على قطعـة األر   " كرافانات"ن وبدعم من الجيش اإلسرائيلي بوضع       يبعض المستوطن 
  ) 2004عايد، (. االستيالء عليها لتصبح بؤرة استيطانية جديدة

  
  .األراضي المحيطة بالتجمعات السكانيةعلى تركزت هذه البؤر االستيطانية و قد 

   
 عدد البؤر االستيطانية التي أقيمت في محافظة الخليل بعد توقيع اتفاقية أوسـلو عـام                :3.4 جدول
  Peace Now, map (2006- A)) .2006 حتى شهر حزيران 1993

  
  العدد  البيان

  7  يطا
  5  صوريف

  4  مدينة الخليل
  2  بيت أمر
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  1  حلحول
  2  السموع
  2  الظاهرية
  1  بني نعيم
  1  دورا
  1  سعير

  26  المجموع
                                  

، وتشير مواقع البؤر     البؤر االستيطانية منتشرة على كافة أراضي المحافظة       أن )3.4(جدول  يظهر  
 بؤر استيطانية، تشكل هذه     )7( بلدة يطا الواقعة جنوب المحافظة أقيم على أراضيها          أناالستيطانية  

من مجموع البؤر االستيطانية في محافظة الخليل، ويرجع هذا إلى تكثيف التواجد            % 30نسبة  البؤر  
، "833تلـة   "،  "آفي قاييل "،  "نمعو"مزرعة  : االستيطاني على حدود الخط األخضر وهذه البؤر هي       

  . شمال غرب"سوسيا"، "انسانيت سوسيا"، "متسبي يائير"، "نوف نيشر"
  

ويأتي في المرتبة الثانية بلدة صوريف الواقعة على الخط األخضر شمال غرب الخليل، فقـد أقـيم                 
آلـت  "،  "652آلـت   " القديمة،   "ماسوت اسحق "،  "بات اين ":  بؤر استيطانية وهي   )5(على أراضيها   

  .  الشرقية"بات اين"، "673
  

تأتي مدينة الخليل في المرتبة الثالثة من حيث عدد البؤر االستيطانية المقامة عليهـا بعـد اتفاقيـة                  
غفعات رحيفام، جنوب مدينة الخليل، كريات اربع الغربية، كريات اربع الجنوبيـة،            : وهي" أوسلو"

نة، تهدف إقامة هذه البـؤر االسـتيطانية إلـى          ، وجميعها تقع في الشمال الشرقي من المدي       26تلة  
محاصرة المدينة تمهيداً إلى تهويدها ومحاولة ضمها مستقبالً، كذلك أقيمت على أراضي بلدة بيـت               

كرمـي تـسور، مجـدال    :  الخليل، بؤرتان وهما-أمر شمال الخليل، على الطريق الرئيسي القدس      
 على الخط األخضر أقيم على أراضيها بؤرتان        عوز، أما في بلدة السموع في جنوب الخليل الواقعة        

اسائيل، ومتسبي اشتموع، وفي بلدة الظاهرية يوجد أيضاً بؤرتان اسـتيطانيتان           : استيطانيتان وهما 
مزرعة مور، وشيمه الشمالية، وكذلك يوجد في كل من المناطق التاليـة بـؤرة اسـتيطانية                : وهما

  ". باني كديم"، سعير، "شلخي"، دورا، "تلة انتيناس"واحدة، بني نعيم، 
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  الفصل الخامس

  

   الخليلحافظةآثار االستيطان على حياة سكان م

  

  تمهيد

  
يهدف هذا الفصل إلى التعرف على حجم األراضي المصادرة في محافظة الخليل، وخاصةً المواقع              

ض تأثير تواجد والبؤر االستيطانية الموجودة داخل مدينة الخليل ومحيطها، وعالوةً على ذلك يستعر      
  .البؤر االستيطانية على الحياة االقتصادية واألنشطة التجارية في مدينة الخليل

يوضح وضع األسواق التجارية المغلقة والمفتوحة في البلدة القديمة، وقائمة األوامر العسكرية التي             
طانية على الحياة   اعتبرت المحالت التجارية مغلقة، إضافةً إلى ذلك تم استعراض تأثير البؤر االستي           

  .االجتماعية والتعليمية لسكان البلدة القديمة في الخليل
ن والقيـود المفروضـة     ياستعرض أيضاً التأثيرات النفسية على حياة السكان بسبب عنف المستوطن         

على حرية الحركة من قبل الجيش اإلسرائيلي، وأثر هذه الممارسات على الوضع الديمغرافي للبلدة              
خليل، إضافةً إلى ذلك تم استعراض تأثير مصادرة األراضي علـى سـكان محافظـة         القديمة في ال  

ن المتواصلة، وتـأثير    يالخليل بشكل عام والتأثيرات النفسية واالجتماعية نتيجة اعتداءات المستوطن        
  .االغالقات والمستوطنات على الحياة االقتصادية لسكان محافظة الخليل

  

  سكان في مدينة الخليلآثار االستيطان على حياة ال 1.5

  
 : مصادرة األراضي في مدينة الخليل.1

، واسـتخدموا العديـد مـن الحجـج         م  1967 محط أطماع اليهود منذ احتاللها عام        كانت الخليل   
والتبريرات في محاولة للسيطرة عليها وتهويدها، فالنشاطات والممارسات االسـتيطانية، أظهـرت            
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على المدينة وضواحيها، فتم زرع أربع بؤرٍ استيطانية في قلب          مدى االهتمام المتزايد في السيطرة      
بدوان، نيسان، أيار، حزيران    (. المدينة، إضافة إلى ذلك محاصرتها بالمستوطنات شماالً وشرقاً وجنوباً        

  )94م ص1998
  

شكلت مدينة الخليل هدفاً جوهرياً لألطماع الصهيونية، ليس بسبب خصوصيتها الدينية، وإنما بسبب             
فمحافظـة الخليـل   . ن في ممارساتهم وأفعالهم العدوانيـة   يحتالل واالستيطان، وتمادي المستوطن   اال

فاالحتالل اإلسرائيلي ليس بحاجة    . مستهدفة كباقي األراضي الفلسطينية، بغض النظر عن األسباب       
  )1998جابر، نيسان، ايار، حزيران، (. إلى ذرائع لتبرير استيطانه ومصادرة األراضي

   
 مشاريعها االستيطانية، بهدف مصادرة المزيد      توسيعإن السياسة الحكومية تعمل جاهدة على       لذلك ف 

من األراضي، عن طريق إقامة البؤر االستيطانية والطرق االلتفافية، ففي محافظة الخليل تم فـتح               
م، مقطعاً بذلك أوصال أكثـر األراضـي الزراعيـة          )60(كم وبعرض   )12(طريق التفافي بطول    

 جنوب الضفة الغربية، وتلتف هذه الطريق، حول القرى والبلدات والتجمعات الـسكانية       خصوبة في 
في كل من يطا، سعير، الشيوخ، بيت أمر، حيث تم تدمير ما يزيد عن خمسة آالف دونم، وتـدمير                 

قد مـر أيـضاً مـن       ) 60(عشرات المنازل الفلسطينية، إضافة إلى ذلك فإن الطريق السريع رقم           
  ).1998كيوان، كانون ثاني، شباط، آذار، (. ، مما تسبب في مصادرة المزيد من األراضيمحافظة الخليل

  
قسم نظم المعلومات الجغرافية في بلدية الخليـل،        (. حجم مصادرة األراضي في مدينة الخليل     : 1.5جدول  

  )، اتصال شخصي2009كانون ثاني 
  

  المحيط طولياً بالمتر   المربعالمساحة بالمتر  اسم الموقع أو البؤرة االستيطانية  المكان

      )ابراهام ابينو(سوق الخضار القديم   البلدة القديمة. 1
  م187  2م1,906,000   المبنى الجديد-
    م150  2م1,558,000   بيت ناحوم ويهودا-

  م201  22,454,000  )مقابل مسجد أهل السنة(الحسبة القديمة 
  م538  5,918,000  المجموع

  م186  2م2,081,000  )بيت رومانو( مدرسة أسامة -  البلدة القديمة. 2
  م271  2م2,754,000   محطة الباصات المركزية-  

  م457  2م4,835,000  المجموع
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  م173  2م1,662,000  )بيت هداسا وبيت الستة( مبنى الدبويا -  البلدة القديمة. 3
  م234  2م2,788,000   بيت شنيا ورسون وقسطل، وحسون،-  

  م407  2م4,450,000  المجموع
  م304  2م4,064,000  )رامات يشاي( تل الرميدة -  البلدة القديمة. 4

  م1706  2م19,267,000  المجموع

  
  

 أن مجموع األراضي والمواقع االستيطانية في مدينة الخليل، التي سيطر عليها            )1.5 (يظهر جدول 
 دونماً، ويعادل هـذا     )42,863(المستوطنون وقوى األمن اإلسرائيلي، داخل مدينة الخليل، قد بلغت          

  المحيط طولياً  المساحة بالمتر المربع  اسم الموقع أو البؤرة االستيطانية  المكان

  م89  2م0,506,000  )سابقاً متوضأ للحرم(موقع لحرس الحدود   البلدة القديمة. 5

  لدة القديمةالب. 6
بالقرب ) سابقاً حمام تركي ومصبنة(المعهد الديني 

  م70  2م0,306,000  .من الحرم

الطابق األول (مبنى في ساحة الحرم من طابقين   البلدة القديمة. 7
  م121  2م0,714,000  )مطعم سياحي الطابق الثاني معهد ديني

  م208  2م2,724,000  لحرم من ضمن ساحة اةمركز الشرطة اإلسرائيلي  البلدة القديمة. 8
  م488  2م4,250,000  المجموع

  المقابر اليهودية في مدينة الخليل. 9

  المحيط طولياً  المساحة بالمتر المربع  اسم الموقع أو البؤرة االستيطانية  المكان

  -  2م0,75,000   بن كنازقبر عتنائيل/ حبرون الحثي  -  شارع بئر السبع
ساحة الحرم 
  اإلبراهيمي

حيث كانت قبور (ة األشراف سابقا زاوي -
  قبر افنير بن نير) / إسالمية

  م43  2م0,106,000

  م323  2م4,867,000   مقبرة السمرة-
  تل الرميدة  م563  2م13,074,00   مقبرة اليهود الغربيين-
  م159  2م1,224,000   مقبرة اليهود الشرقيين-

  م1088  2 م19,346  المجموع
  م3282   دونم42,863  المجاميع
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 لبلديـة   من مجموع مساحة البلدة القديمة في الخليل، وحسب المخطط الهيكلـي          ) 34(الرقم، نسبة   
  .متراً)3282( دونماً، أما محيطها فيبلغ )221,599(الخليل، بلغت مساحة البلدة القديمة 

بلغ مجموع مساحة البؤر االستيطانية التي سيطر عليها المستوطنون فـي قلـب مدينـة الخليـل،                 
من مجموع األراضي التي تم السيطرة عليهـا        % 44,95دونماً ويشكل هذا الرقم نسبة      ) 19,267(
  .ي قلب مدينة الخليلف
  

الالفت للنظر في البيانات السالفة الذكر، حجم المقابر اليهودية داخل مدينة الخليل، فقد بلغ مجمـوع        
، من مجموع مساحة األراضي،     %45,13 دونماً، ويشكل هذا الرقم نسبة       )19,346(مساحة المقابر   

  .لخليلالتي يسيطر عليها المستوطنون، والجيش اإلسرائيلي في مدينة ا
قام اليهود باستئجارها من    حيث  ،  اإلسالميةذكر، أن أرض هذه المقابر تتبع األوقاف        بالومن الجدير   

  . زمن الحكم العثماني
  

 حدود بلدية الخليل، خاصة فـي البلـدة القديمـة           السابق داخل كافة األرقام التي وردت في الجدول       
 دونماً، وإذا أضفنا مساحة المستوطنات      )42,863( المساحة لتلك المواقع     إجماليومحيطها، فقد بلغ    

وقفعـات  " "خارصـينا "وتشمل مـستوطنة    " كريات اربع "القائمة على أراضي مدينة الخليل، وهي       
 لغروس، فإن المـساحة     يجبل جالس، ومركز حرس الحدود في واد      " المنطقة الصناعية "،  "هأبوت

 دونماً، وبذلك يبلغ    )850(تبلغ مساحتها    مستوطنة حاجاي، ف   أما دونماً،   )1720(لهذه المناطق تبلغ    
إجمالي المساحة الكلية المصادرة في قلب مدينة الخليل ومحيطها، من المستوطنات المجـاورة مـا               

 . دونما2612,863ًمجموعه 

  
  : االقتصادية لسكان مدينة الخليل تأثير البؤر االستيطانية على الحياة  1.1.5

  
وانعكس ذلـك   . ذلك بسبب التواجد االستيطاني في قلب المدينة      تأثرت مدينة الخليل بشكل مباشر، و     

، )مركز البيع بالجملة في البلدة القديمة     . (على الوضع االقتصادي بشكل عام، خاصة سوق الخضار       
الواقع في قلب مدينة الخليل، المكـان التقليـدي الـذي يـتم جلـب               ) الخضار(وكان سوق الجملة    

، "ابراهام ابينـو  "ويقع السوق بالقرب من بؤرة االستيطان       . ضاءالمحاصيل إليه، من كافة أنحاء الق     
م، ولم يتم فتحه    1994حيث أغلق السوق بأمر عسكري بعد مجزرة الحرم اإلبراهيمي الشريف عام            

م التي تنص على فتحه، وقد تأثر السكان بسبب         1995االنتقالية عام   " اتفاقية أوسلو "بالرغم من بنود    
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ر الجملة إلى أن يخرجوا من المنطقة، ويعرضوا بضاعتهم على قارعة           إغالق السوق، واضطر تجا   
، ممـا سـبب     (H2)الطريق، خاصة في مناطق باب الزاوية، السهلة، والمنارة على حدود منطقة            

 (Ocha, 2006- C). اختناقات مرورية بالمنطقة المكتظة بالسكان أصالً

   

ع بالقرب من موقف باصات واد التفـاح،        م خصصت بلدية الخليل موقعاً للتجار، يق      1997في عام   
م وبسبب االكتظاظ، وصعوبة حركة السير في تلك المنطقـة، قـررت البلديـة           2001لكن في عام    

 دونماً، إليجـاد سـوق      )61( مليون دوالر أمريكي، لتأهيل قطعة أرض تبلغ مساحتها          )2(صرف  
بالخليل، وقد أنجز عـام     ) (Aخضار جديد، حيث تم بناؤه في منطقة الحرايق، التي تقع في منطقة             

     (Ocha, 2006- C) . وافتتح أخيرا2005ً
  

أصدرت اإلدارة المدنية التابعة للجيش اإلسرائيلي، قراراً بناء على طلب مقدم من أصحاب المحالت   
، يعتبر أن االسـتيالء علـى األمـالك         2001التجارية الفلسطينية المغلقة، في شهر حزيران عام        

 غير قانوني، وعلى الرغم من التزام الجيش اإلسرائيلي بإخراج المستوطنين مـن             الفلسطينية عمل 
م، حيث أصدر وزير الـدفاع قـراراً فـي          2005المنطقة، إال أنه لم يقم بأي عمل حتى نهاية عام           

م، بإخالء ثماني عائالت من المستوطنين، وإن عملية إخالء المستوطنين، لم تعط التجار 3/1/2006
بقيت  فرصة، أو حتى إمكانية الوصول إلى محالتهم التجارية، بسبب إغالق المنطقة، و            الفلسطينيين

  (Ocha, 2006- C).  الوصول مستحيلة، وحركة المواطنين على شارع الشهداء بقيت محدودةإمكانية
  

 إحـصائية حسب  .م2000، قبل شهر أيلول عام      )1610(عدد المحالت التجارية المرخصة     كان  و  
محالً تجارياً، ) 345(د الوطني الفلسطينية، أغلق منها بأوامر عسكرية خطية وشفهية وزارة االقتصا

محل تجاري أخرى مغلقة، بسبب تردي األوضاع االقتـصادية، نتيجـة عمليـات             ) 700(وكذلك  
، حسب تقرير لجنـة     %10 محالً تجارياً يعمل منها فقط نسبة        )556( إلى   إضافةاإلغالق المستمر،   

قديمة في الخليل، وكانت أوضاع البلدة القديمة متردية اقتصادياً منذ االنتفاضة األولى،     إعمار البلدة ال  
وذلك بسبب فرض منع التجول لفترات طويلة، مما تسبب في خسائر مالية كبيـرة، بـسبب فـساد                  

سريعة التلف في المحالت التجارية، فمنع التجوال كان يفرض على فترات طويلة، ودون             الع  ئالبضا
يوماً في البلدة القديمة بالخليل، من قبـل        ) 584(وخاصة في االنتفاضة الثانية، حوالي      . نذارسابق إ 

، وبالتـالي  تضيق على السكان حياتهمحرس الحدود والجيش اإلسرائيلي، مما ساهم في خلق أجواء         
  (Ocha, 2006- C) .البحث عن أماكن سكن آمنة خارج البلدة القديمة
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 ولفترات طويلة، ساهم في انخفاض عدد الزبائن في البلـدة القديمـة،             ل،اتكرار حاالت منع التجو   
خلـو  (وأجبر عدداً من التجار على بيع عقود محالتهم التجارية بخسارة كبيرة، وخاصة ما يعرف               

، وترتب على ذلك قيام التجار بدفع أجرة المحالت التجارية دون ان يكـون هنـاك ربـح،             )الرجل
وجة، من حيث العجز في تغطيـة نفقـات ومـصاريف المحـالت             وبالتالي أصبحت الخسارة مزد   

متراً مربعاً، انخفضت قيمته من     ) 36(التجارية، فإن قيمة المحل التجاري الذي تبلغ مساحته حوالي          
 ).2005(آالف دينار أردني في عام ) 5000(م إلى 1982ألف دينار أردني في عام ) 125000(

(Ocha, 2006- C)  
   

الواقعة  2H منزالً في منقطة     )1014(رة على البلدة القديمة، أدت إلى إخالء        فرضت إغالقات متكر  
. من مجموع المنازل في تلك المنطقة     % 42تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية، وتعادل هذه ما نسبة         

هم من العائالت الفلسطينية المجاورة للبؤر االستيطانية في قلب المدينة، وأجبروا           سكان هذه البيوت    
 ترك منازلهم نتيجة المضايقات والتحرشات اليومية من قبل الجيش والمستوطنين، مما أدى إلى     على

  MA'AN Development center (2008)) .تردي أوضاعهم االقتصادية

  

فر حرية الحركة، من أجـل      ا النشاطات التجارية إلى أجزاء أخرى من المدينة، نتيجة عدم تو          انتقلت
من، مما ساهم في إفراغ المدينة، وخاصة الفئات التي لديها القدرة على            العمل، وكسب المعيشة واأل   

وحسب إحصائية وزارة الشؤون االجتماعية، فإن نـسبه        . الرحيل، تاركين السوق القديمة ومحيطها    
وإن نسبة السكان الذين بقوا في داخـل البلـدة          . من سكان البلدة القديمة هي تحت خط الفقر       % 75

، وهؤالء هم من ذوي الدخل المتـدني،  األصليينفقط، من مجموع السكان     % 10 ال تتجاوز القديمة  
وحسب إحصائية وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني، فإن فرصة الحـصول علـى عمـل أيـضاً                

، %80 العاملـة حـوالي      ىوتقدر نسبة العاطلين عن العمل في البلدة القديمة، من القـو          . انخفضت
 شيكل، وهذا يعني أن سكان البلدة القديمـة         )700(، يقدر بحوالي    ومعدل دخل البيت الواحد شهرياً    

  )(Ocha,2006- C .مدينةال منطقة في اً من أيفقركثر عتبر أت) منطقة السوق(
  

 :البؤر االستيطانية وتأثيرها على األنشطة التجارية في مدينة الخليل 2.1.5

  
" بيـت هداسـا   "و" بيت رومـانو  " "وابراهام ابين "يوجد في البلدة القديمة أربع بؤر استيطانية، وهي         

، يسكنها مستوطنون متطرفون على خلفية عقائدية ودينية، ويقـدر عـدد سـكانها              "رامات يشاي "و
، الواقعـة فـي الـشمال       "كريات أربع " مستوطن، وتربطهم صلة وثيقة بمستوطني     )600(بحوالي  
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ي قلب المدينة حـوالي     ويقوم على حماية هؤالء المستوطنين، ف      ،الشرقي من ضواحي مدينة الخليل    
من سكان المدينـة تحـت سـيطرة        % 20جندي من الجيش اإلسرائيلي، ويعيش حوالي       ) 1500(

 ألف نسمة، من بين سكان المدينـة البـالغ   )35(، أي حوالي  "اتفاقية أوسلو "إسرائيلية كاملة، حسب    
    (Ocha, 2006- C) .ألف نسمة) 170(عددهم 

  

القديمة، بسبب إغالق األسـواق المـستمر مـن قبـل الـسلطات             هجرت السوق القديمة في البلدة      
              اإلسرائيلية ونتج عن ذلك توقف الحركة التجارية،نتيجة خوف المواطنين من الدخول إليها، سـواء
أكانوا زبائن أو تجاراً أو ممولين، فالتواجد العسكري الكثيف في المنطقة، وتهديدات المـستوطنين              

  )(Ocha, 2006- C.  في تعزيز قبضة المستوطنين على قلب المدينةالمستمرة ضد المواطنين، ساهم
  

عدد المحالت التجارية المغلقة والمفتوحة في اسواق البلدة القديمة في مدينة الخليل     يبين  : 2.5جدول  
    (Ocha, 2006- C) ).2006(حتى شهر كانون الثاني عام 

  

  الموقع  اسم السوق
عدد المحالت 

  التجارية
  سبب اإلغالق  وضعها الحالي

  سوق الذهب .1
 مستوطنة بيت مقابل

  جميعها مغلقة  50 إلى 40من   رومانو
ال يمكن الوصول 
اليها بسبب اغالق 

  المنطقة

  سوق القزازين. 2

يقع بين مربع البلدية 
القديم والمدخل المغلق 

المؤدي إلى سوق 
  الخضار

  
88  
  

  32مفتوح 
  56مغلق 

  
تردي الحركة 

  التجارية

  نسوق اللحامي. 3
يقع بين المدخل المغلق 

المؤدي إلى سوق 
  الخضار وسوق الوكالة

  
33  

  9مفتوح 
  24مغلق 

تردي الحركة 
  التجارية

  سوق الوكالة. 4
يقع في نهاية سوق 

  اللحامين
  1مفتوح   7

  6مغلق 
تردي الحركة 

  التجارية
سوق حارة . 5

  العقبة

يقع بين سوق الوكالة 
  وتقاطع سوق اللحامين

  9مفتوح   58
  49مغلق 

تردي الحركة 
  التجارية
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  سوق السكافية. 6
فرع من تقاطع سوق 

  اللبن
  40 إلى 35من 

  5مفتوح 
  البقية مغلقة

تردي الحركة 
  التجارية

  سوق الخواجات. 7
يقع بين تقاطع سوق 

  األنبياء وأضرحةاللبن 
  20مفتوح   75

  55مغلق 
تردي الحركة 

  التجارية

  سوق اللبن. 8
يقع بين تقاطع سوق 

  باب الخاناللبن و
  7مفتوح   50

  43مغلق 
تردي الحركة 

  التجارية

  سوق الخيال. 9
يمين السهلة إلى مدخل 

  سوق الجملة
  جميعها مغلقة  39

ال يمكن الوصول 
  إليها بسبب اإلغالق

سوق الجملة . 10
والذي يضم سوق 

  الخضروات

المدخل المؤدي إلى 
طريق مستوطنة 

  "ابراهام ابينو"
  عسكرية  بأوامر  جميعها مغلقة  72

  سوق شاهين. 11
يقع بين مدخل سوق 
الخضار القديم وسوق 

  الدجاج
   عسكرية بأوامر  جميعها مغلقة  37

  سوق الدجاج. 12
يقع بين شارع الشهداء 

  وحارة القزازين
  9مفتوح   32

  23مغلق 
   عسكرية بأوامر

   عسكرية بأوامر  جميعها مغلق  28  يأتي بعد سوق الخيال  سوق الحدادين. 13

  92مفتوح   604  موعالمج
  512مغلق 

  

  
مدى األضرار الفادحة التي لحقت بالمدينة ومحيطها، جراء إغالق المحـالت           ) 2.5(يظهر جدول   

 )512(فمجموع المحالت التجارية المغلقة نتيجة االجراءات اإلسرائيلية،        . التجارية في قلب المدينة   
 أما عدد المحالت التجارية المفتوحة،      .من مجموع المحالت  % 82محالً تجارياً، ويشكل هذا الرقم      

  . من إجمالي المحالت% 18 محالً تجارياً ويشكل هذا الرقم )92(فيبلغ عددها 
إن تواجد البؤر االستيطانية في قلب المدينة، واإلجراءات اإلسرائيلية المتبعة لحماية المـستوطنين،             

 المدينة عن المناطق المحيطة بها،      أدى إلى تفاقم األوضاع داخل المدينة، مما أدى إلى فصل مركز          
األمر الذي يجعل مركز المدينة معزوالً وغير آمـن، إن األعمـال اإلرهابيـة التـي يقـوم بهـا                 

ويأتي أيضاً فـي هـذا      . المستوطنون ضد سكان البلدة القديمة، يفسر إسرائيليا بأنه إجراءات أمنية         
 المخطـط الهيكلـي لبلديـة الخليـل،         السياق، إغالق البلدة القديمة، والتي تبلغ مـساحتها حـسب         

  .  دونماً من قبل الجيش اإلسرائيلي، بحجة توفير األمن للبؤر االستيطانية)221,599(
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  :تأثير البؤر االستيطانية على الركود التجاري في مدينة الخليل 3.1.5

  
ش ، وخاصة بعد أن قـام الجـي  1983عانت البلدة القديمة في الخليل، من الركود التجاري منذ عام         

على مدرسـة أسـامة، ومحطـة       باألخص  اإلسرائيلي والمستوطنون بالسيطرة على قلب المدينة،       
أثر تأثيراً سلبياً علـى الحركـة التجاريـة، واألنـشطة           مما   ،الباصات المركزية، وشارع الشهداء   

 بعـد   المنطقـة االقتصادية في البلدة القديمة، فمحطة الباصات كانت من أنشط المحطات تقريباً في             
حطتي عمان والقدس، والسيطرة عليها حد من حرية التنقل، من والى مدينة الخليل، إضافةً إلـى                م

ذلك فإن تواجد البؤر االستيطانية في قلب المدينة، جعلها مخيفة بالنسبة إلى سكانها الفلسطينيين، مما     
 -1967خالل الفترة مـن عـام       % 80نها، حيث قل عدد السكان بنسبة       عساهم في نزوح السكان     

1990. (Ocha, 2006- C)  
  

، أدت إلى إبعاد الكثير مـنهم       نام المستوطنون بأعمال عنف شديدة ضد السكان الفلسطينيي       يقكما أن   
م وافقت سلطات االحتالل على طلـب المـستوطنين، بإقفـال           1988عن أماكن عملهم، فمنذ عام      

ـ    1994وفي عام   . المحالت التجارية في باب الزاوية     ة علـى مجـزرة الحـرم       م اسـتفاقت المدين
، حيث أعقب الحادث طوقٌ أمني لمدة شهرين، وذلـك          فلسطينياً )29( فيها   استشهدالتي   اإلبراهيمي

 عملـت علـى      نفسه الوقت في   لخلق منطقة معزولة، لكي تتجنب المواجهة مع السكان المحليين، و         
مستوطنين، واستخدمت  الالعتداءات  ، من أهل الخليل، عرضة      نجعل الممتلكات الخاصة بالفلسطينيي   

هذه السياسة بطريقة مبرمجة، بهدف فصل البؤر االستيطانية في البلدة القديمة عن باقي المدينة، مما   
أدى إلى شل الحركة التجارية، واألنشطة االقتصادية بالمنطقة، وتشير مصادر الغرفـة التجاريـة              

ة في شارع الشهداء، وذلك قبل بدء من المحالت التجاري % 60 إنه قد تم إغالق أكثر من         إال بالخليل
م، األمر الذي ساهم في الحد مـن النـشاط التجـاري واالقتـصادي              2000انتفاضة األقصى عام    

    )(Ocha, 2006- C. بالمنطقة
  

قيدت الحركة في منطقة كما   بسببهاأغلقت المحالت التجارية  قائمة باألوامر العسكرية التي     : 3.5جدول  
H2 .  (Ocha, 2006- D)    
  

  اE145]  اYZ5ض

1.  hKKYKN\�`Wا �Ynو JiرMzOWت ا�m]Wإ��ق ا
  hn اfmOWك f]WMeآMVت

 �Wدي إU]Wا }�j]Wوا J��\Wا hKe ،اءj�rWرع اMx
 JYZ[O\n"MPاjه oKe"  
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2.  JYZ[O\]W ورةMz]Wا JkNY]Wا hs ن�sا�
"[YKeم اMاهfeا " �]\i Q أي ،Jk�gn JkNYn M�L�e

M�KWل إ[�jWا hKKYKN\�`�W.  

O\]Wا v~ ocP[uو ،J]ijkWر اM��Wق ا[P v~ JYZ[
J��\Wرع اMx  

3.  �Wورة إMz]Wا JkNY]Wا hs ن�sت "ا�Mc`q
Jk�gn JkNYn M�L�e، وi Q\[� hKKYKN\�`�W " اe]ت

M�KWل إ[�jWMe.  
�KW[VWا JNmn M�Y]� hnو JYZ[O\]Wا �K]d  

4.  JKYKN\�`Wت اMVآf]Wا Jآfa ع د�]ل[Y]n
JKWjK�Wرع اMx v~.  

x ادjOnا ��s J��\Wا Jcefn hKe ،اءj�rWرع اM
�KO`OWا JNkLو JKWjK�Wرع اMxو  

n[Y]ع faآJ اfVkn �Kmn v~ hKKYKN\�`Wة  .5
  .ا�KW]د

jVuأ Vd jz\n hn{ اJ]afW و�Kmn اfVk]Wة 
 v~ �KO`u JNkL ة _ولfا�jWا }]�u �Oa ،Jiد[�KWا

  u{ اjKnfWة
6.  }u �Wورة إMz]Wا JkNY]Wا hs ن�sا�

 JkNYn M�L�e ةjKnfWا ��s f mi ،Jk�gn Jif�\s
M�KWل إ[�jWا hKKYKN\�`Wا.  

اW[JkNY اW]اu �KO`u JNkL hKe Mn Jcq{ اjKnfWة 
}�Kه [eأ oKe }�jnو  

7.  Jآfa �Ynو ،JiرMzOWت ا�m]Wإ��ق ا
  .اf]Wور ~Mx vرع اjKnfWة

ه¡ا اMx �KO`u JNkL hKe }�i lifNWرع اj�rWاء 
 l�g]Wا(ا }u �KO`u JNkLو JiاوtWب اMe مMnةأjKnfW.(  

fa �Ynآfn Jور اMx hKe Mn hKKYKN\�`Wرع  .8
Mc`qت "M]xل اJkNY]W، واW[�j{ إK�u " �W]ن"

  "اe]ت
l�g]Wاء اj�rWرع اMx hKe Mn }�i رعMrWه¡ا ا  

fa �YnآJ اMx v~ hKKYKN\�`Wرع K�u]ن  .9
JkNY]Wب ا[Yd.  

 �K�fWا lifN�W vLM�Wا X\kWا"�eت أرMifkW " ي¡Wوا
Wا lifZ Jcefn �Wدي إUihK��]  

10.  hKKYKN\�`Wا �Ynو ،JiرMzOWت ا�m]Wإ��ق ا
 ¢YVWا hKe Jcqا[Wا lifNWا v~ تMVآf]WMe كfmOWا hn

  .وJcefn اJ��\W وMxرع اj�rWاء

�K]d اW[�mت اMzOWرZ ��s Ji]ل Mxرع اj�rWاء 
 �Oa اءj�rWرع اMx �KO`u JNkL hKe"[LMnرو oKe"  

11.  ��s تMVآf]WMe كfmOWا hn hKKYKN\�`Wا �Yn
fZ hK��]Wا li)vqfrWا X\kWا.(  

tdء hn اlifNW اhKe �Vuf]W اJkNY]W اMz]Wورة 
fV�Wج اf�\cWي، ~v وادي اM�YWرى ووادي 

hK��]Wا lifZ Jcefnو hK\mWا.  

�Yn اhn hKKYKN\�`W اfmOWك ~Mx vرع  .12
XijkWا JW�rWا) .vefgWع اMNkWا.(  

 JkNYn hKe �qا[Wا XijkWا J��\Wرع اMx JkNYn v~H2 

  "بيت هداسا" العودة إلى مستوطنة وطريق
13.  lifZ ��s كfmOWا hn hKKYKN\�`Wا �Yn

hK��]Wا.  
 v]Kاهfeا� jz\]Wا hKe �efi يfP lifNWه¡ا ا

hK��]Wا lifZو  

إغالق المحالت التجارية، ومنع  .14
الفلسطينيين من التحرك في شارع الشاللة القديم 

  ."بيت هداسا"أسفل مستوطنة 

عة في شارع الشهداء تحت المحالت التجارية الواق
  المستوطنة

 الطريق علىمنع الفلسطينيين من التحرك  .15
  بين طريق المصلين ومنعطف المسجد اإلبراهيمي  )106( بين شارع تصيون وطريق الذي يصل
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منع الفلسطينيين من التحرك في شارع  .16
  ).القطاع الشرقي(الشاللة القديم 

ق  المرتبط بين طري،قطاع شارع السهلة القديم
 حتى نقطة تفتيش ،"بيت هداسا"العودة لمستوطنة 

  ".نومابيت رو"مستوطنة 
منع حركة الفلسطينيين من التحرك في  .17

حارة  بين المسجد اإلبراهيمي والذي يصلالطريق 
  ".تصيون شارع"جابر 

الطريق المتصل بين نقطة مدخل اليهود إلى الحرم 
  اإلبراهيمي وطريق المصلين المغلقة

المنطقة المجاورة لمستوطنة اإلعالن عن  .18
 ويحظر على ،بأنها منطقة مغلقة" بيت رومانو"

  .الفلسطينيين السماح لهم بدخولها

المنطقة تقع بين نقطة تفتيش وشارع الشهداء ومن 
  ضمنها موقع عسكري

اإلعالن أن المسجد اإلبراهيمي منطقة  .19
 على الفلسطينيين الدخول حذر وي،عسكرية مغلقة

  .إليها
  رم اإلبراهيمي ومحيطةمسجد الح

إغالق المحالت التجارية الفلسطينية،  .20
 التحرك بين شارع السهلة  مننوويمنع الفلسطيني

  .ونقطة تفتيش المسجد اإلبراهيمي

طريق متصل بين شارع السهلة ونقطة تفتيش 
  المسجد اإلبراهيمي

  
  لخليلة االجتماعية لسكان مدينة ا تأثير البؤر االستيطانية على الحيا2.5   

   
ترك التواجد االستيطاني في األراضي المحتلة، آثاراً سلبية على المواطنين الفلسطينيين، فاالستيطان      
سلب ونهب األرض، وشرد أصحابها، وبالتالي فإن المواطنين تعرضوا إلـى ضـغوط اقتـصادية               

بين المستوطنين فالعالقة ما . ونفسية واجتماعية، وأصبحوا غرباء في وطنهم، نتيجة هذه الممارسات
 معرضون في كل لحظة، لمزيد من أعمال نالمواطنون الفلسطينيوف هي عالقة عدائية، نوالفلسطينيي

القمع والتنكيل، من قبل الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين، فاالعتداءات اليوميـة متواصـلة علـى              
صرية التي يتعاملون بها مع  أو بالمعاملة العن المادي،م باإليذاء الجسدي أ ذلكالمواطنين، سواء أكان

  )1996الدويك، تموز، آب، أيلول، (. المواطنين
   

كيف تمت محاصرة مدينة الخليل مـن الجهـة         " بتسيلم"أوضحت منظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية      
و من الجهة الجنوبية مستوطنة     ". خارصينا"و مستوطنة   " كريات أربع "الشمالية الشرقية بمستوطنة    
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مستوطن ) 600(ي قلب المدينة فيتواجد أربع بؤر استيطانية يقدر عدد سكانها حوالي أما ف". حاجاي"
و يقوم المستوطنون من حين آلخر بأعمال عنف و اعتداءات مستمرة و مبرمجة و منهجية ضـد                 
المواطنين الفلسطينيين، وذلك بهدف توسيع البؤر االستيطانية في البلدة القديمة و إرغـام الـسكان               

.  الخاضعة للسيطرة األمنية اإلسـرائيلية الكاملـة       H2ن على مغادرة منازلهم في منطقة       الفلسطينيي
(Friedman, L, Etkes, D (2005)    

   
هذا التواجد االستيطاني الحق أضراراً جسيمة بالمواطنين و اثر سلباً على الحياة المدنيـة العامـة،                

 التساؤل عن مدى قدرة المواطن علـى        سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تعليمية، بحيث أصبح        
    Friedman, L, Etkes, D (2005)). العيش الطبيعي في مثل هذه الظروف

  
. و قد كان للجيش االسرائيلي الدور البارز في التاثير على الحياة المدنية و االقتصادية في الخليـل                

طرق المجـاورة للبـؤر     فقد كان يفرض من جانبه قيوداً على تحركات الفلسطينيين، خاصة على ال           
االستيطانية في قلب المدينة، كذلك كان يغلق الشوارع في وسط المدينة، و يمنع حركة المواصالت               
و المشاة على هذه الطرق، و لم يقتصر االمر على ذلك، بل كان يقوم من حين إلى آخر و بـشكل                     

محيطها الواقـع ضـمن     مستمر و متكرر بفرض منع التجوال المتواصل في داخل البلدة القديمة و             
  H2.(Ocha, 2006- A)منطقة 

  

م 2000عدد أيام منع التجول المفروضة على البلدة القديمة منذ شهر تشرين أول             عينة ل : 4.5جدول  
  )2001قيادة منطقة الخليل، (". 2001. " أولنحتى كانو

  
  إغالق جزئي  عدد أيام اإلغالق الكامل  الشهر

  م أيا7   يوما22ً  2000تشرين األول 
   أيام10   يوما14ً  2000تشرين الثاني 
   أيام3   أيام4  2000كانون األول 
   أيام7   أيام5  2001كانون الثاني 

   أيام9   يوما11ً  2001شباط 
   أيام3   أيام6  2001آذار 

   أيام9   أيام5  2001نيسان 
  يوم واحد  يومان  2001أيار 
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  يومان  يومان  2001حزيران 
  ام أي6   يوما11ً  2001تموز 
   أيام10   يوما16ً  2001آب 

   أيام6   يوما15ً  2001أيلول 
   أيام4   أيام10  2001تشرين األول 
  -   يوما13ً  2001تشرين الثاني 
  -  يوم واحد  2001كانون األول 

   يوما77ً   يوما137ً  المجموع
  

    :في مدينة الخليلعلى الحالة التعليمية  تأثير البؤر االستيطانية 1.2.5

  
ن لتواجد البؤر االستيطانية في قلب مدينة الخليل، أثر سلبي، على الحالـة التعليميـة لطلبـة               لقد كا 

، فاألوضاع التي يعيشها الطلبة في مدارس       المدينةالمدارس القريبة من البؤر االستيطانية، في قلب        
النفسي للطلبة،  قرطبة، والفيحاء والمدرسة اإلبراهيمية، تنذر بكارثة حقيقية على المستوى العلمي، و          

فمعدل حضور الطلبة في الغرف الصفية قد انخفض في هذه المدارس، كما انخفـض فـي بـاقي                  
مدارس في المدينة، وصاحب ذلك تدني مستوى النتائج في الثانوية العامة، فعلـى سـبيل المثـال                 

 ، لطلبة مدرستي طارق بن زياد، ومدرسـة عبـد الخـالق           2006أظهرت النتائج النهائية في عام      
 مدرسة، تديرها مديرية التربية والتعليم في الخليل، ويعود ذلـك           )40( من بين    األدنىنها  أيغمور،  

 MA'AN, Development Center). إلى وجودهما بالقرب من البؤر االستيطانية في البلدة القديمـة 

(2008)   
  

. لـب الخليـل  لبؤر االستيطانية في ق  ا  من معدل حضور الطالب ألقرب ثالث مدارس     : 5.5جدول   
(MA'AN, Development Center (2008)  

  

-99  المدرسة
2000  

2000-
2001  

2001- 
2002  

2002- 
2003  

2003- 
2004  

2004- 
2005  

2005-
2006  

نسبة 
انخفاض 
  الحضور

  %47  101  88  85  139  148  196  194  مدرسة قرطبة لإلناث
  %33  215  217  207  253  269  335  327  مدرسة الفيحاء

  %31  365  352  309  401  428  539  532  اهيمية للذكورالمدرسة اإلبر
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  : دراسة حالة مدرسة قرطبة 2.2.5

  
مغـادرة  ل طالبة في التسعينات من القرن المنصرم، ولكن نتيجـة           )250(بلغ عدد طالبات المدرسة     

 طالبة فقط،   )78(السكان لمنازلهم واالعتداءات المتكررة على الطالبات، انخفض عدد الطالبات إلى           
م، 2007  من عـام    في شهر آب   وسبب االعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على المدرسة،         ب

 دمـر المـستوطنون، الحديقـة       2007قام المستوطنون بإشعال النار فيها، وفي تشرين الثاني عام          
 بتحطـيم  قام المستوطنون    2008الجديدة التي قام الصليب األحمر الدولي بترميمها، وفي آذار عام           

تواجـه  ومن أهم المشاكل التي     . بيك وأبواب المدرسة، لمنع الطالبات من دخولها والدراسة فيها        شبا
 المستوطنين و المستوطنين عليهن و ذلك بقذف الطالبـات          أبناء اعتداءاتطالبات هذه المدرسة هي     

عجة  العالية و الضوضاء المز    األصوات بعبارات سيئة و بذيئة ناهيك عن        إياهنبالحجارة و شتمهم    
و أما دور الجيش فيتمثل فـي       . التي يقومون بها للتشويش على سير العملية التعليمية في الصفوف         

يتم خاللها حجز الطالبات في طوابير ليتم تفتيشهن بصورة         وضع نقاط تفتيش على مداخل المدرسة       
   MA'AN, Development Center (2008)) .بطيئة و مهينة حتى يتأخرن عن حصص الدراسة

  

 بعمل دراسة مسحية اجتماعية على الطالب، فوجدت أن ثلث الطالب   2006 في عام    مت المدرسة قا
 أيعانون من مشاكل نفسية، مثل األرق، عدم القدرة على التركيز، ومشاكل التعبير اللفظي، وأسـو              

 ل لفترات طويلة، ممـا    احالة عاشتها المدرسة، كانت خالل االنتفاضة الثانية، عندما تم حظر التجو          
و ال تزال الطالبات    ،  H1 بعد الظهر، وأحياناً في منطقة         فترةاضطر المدرسة إلى تعويض الطلبة      

خاصة في أيام السبت، ونتيجة ذلـك قـررت          ،المعامالت لمثل هذه    ىاألخريتعرضن بين الفينة و     
 الصطدام مع المـستوطنين،   إدارة المدرسة تخفيض ساعات الدوام في أيام السبت ساعتين، لتجنب ا          

قامت إدارة المدرسة، خالل الـسنتين الماضـيتين، باتخـاذ عـدد مـن اإلجـراءات       وقد سبق أن   
 ,MA'AN)  .، وزيادة نسبة الحـضور منها لخلق بيئة أكثر آماناً للطالباتفي محاولة  والخطوات،

Development Center (2008)ومن هذه اإلجراءات :  

    
ار شرطة حرس الحدود اإلسـرائيلية إلـى        الطلب المتكرر من السلطات اإلسرائيلية بإحض      -1

 . من اعتداءات المستوطنينلباصات المركزية، بهدف حماية الطالباتمحطة ا

 والمدرسة، وإرسالها إلـى مؤسـسات   بتوثيق كافة االعتداءات على الطالبات  تقوم المدرسة    -2
 .دولية، ومنها قوات التواجد الدولي في الخليل، وكذلك إلى السلطات اإلسرائيلية

 . مجلس اآلباء بكل األمور التي تتعلق بحماية أبنائهمإبالغ -3
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ها، خاصة خالل   اتبلالتنسيق واالتصال مع مجموعات عالمية؛ لتوفير الحماية للمدرسة وطا         -4
األعياد اليهودية، والتي تحدث خاللها اعتداءات متكررة، فعلى سـبيل المثـال فـي عيـد                

أقاموا في المدرسة ومنعوا المستوطنين     ن أجانب،   ي تم إحضار متطوع   2008عام  " البوريم"
 . من دخولها

بدء الدوام المدرسي صباحاً قبل نصف ساعة من الموعد المقرر، وذلـك بهـدف تجنـب                 -5
 .المواجهة مع المستوطنين

، وذلك لتوفير الحـد األدنـى مـن النـشاطات     اتلبارفع مستوى الخدمات المقدمة إلى الط  -6
 MA'AN, Development Center (2008)) .األكاديمية

     
 )118( إلى   2007هذه الخطوات فإن نسبة الحضور بشكل عام ارتفعت في العام الدراسي            لونتيجة  

 فـي الـتعلم، ألن كـابوس اعتـداءات          ن حاليـاً ال تـساعده     تعيشها الطالبات لكن الظروف التي    
لـى  المستوطنين، يبقى في ذهن الطالب على مقعد الدراسة، ويبقى السؤال كيف يـصل الطالـب إ               

 MA'AN, Development Center (2008))المدرسة؟ وكيف يغادر المدرسة بسالم؟

    
 في مدينة الخليل، قـراراً بـإغالق   2003أصدر الجيش اإلسرائيلي في شهر كانون الثاني من عام         

جامعة الخليل، وجامعة بوليتكنك فلسطين، وفي شهر آب تم إلغاء القرار العسكري بعد ثمانية أشهر،     
إلى إعطاء محاضرات في مدارس مديرية التربيـة         اإلغالقخالل فترة   إدارة الجامعتين   اضطرت  

.  للتعلـيم الجـامعي أو التحـصيل العلمـي         مهيأةوالتعليم، في ساعات ما بعد الدوام في بيئة غير          
(MA'AN, Development center (2008)  

  
   التأثيرات النفسية على حياة السكان في مدينة الخليل3.5

  
  : عنف المستوطنين 1.3.5

  
يقوم المستوطنون بممارسة أعمال العنف، بشكل روتيني، ضد السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة             
بمدينة الخليل، خاصة المواطنين الذين يعيشون في المناطق المجاورة للمستوطنات، التي توجد فـي       

مستوطنون، تتراوح مـا بـين اإليـذاء    قلب المدينة، فاألعمال والممارسات العدائية التي يقوم بها ال  
حتى عمال اإلغاثة الذين يساعدون السكان المحليين يتعرضون أيـضاً         . الجسدي، وتدمير الممتلكات  

العتداءات بشكل متكرر، عالوة على ذلك قام المستوطنون بمحاوالت متكررة لالسـتيالء علـى              ل
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ر عدداً كبيراً من األسر الفلسطينية إلـى        ممتلكات الفلسطينيين، في البلدة القديمة بالخليل، مما اضط       
 (Ocah, 2006- A).تغيير مكان سكناهم، نتيجة المضايقات التي يتعرضون لها يومياً

   
بـسبب  في قلب المدينة مصدر قلق دائم للسكان الفلـسطينيين          و تعتبر البؤر االستيطانية المتواجدة      

 من أخطر البـؤر     "تل الرميد "ر مستوطنة    تعتب و. الوحشية التي يقومون بها    و الممارسات    األعمال
 بسبب موقعها الجغرافي المشرف على المدينـة مـن الجهـة الجنوبيـة و اعتـداءات               االستيطانية
و الحـسبة القديمـة     " بيت هداسـا   "لدبوياا مستوطنوأما  .  المستمرة يوميا على السكان    المستوطنين

 تعرضت و المارة، و     األهاليلحجارة على   برمي النفايات و ا    آلخريقومون من حين    " ابراهام ابينو "
اللواتي يدرسن في مدرسة قرطبة في شارع الشهداء لالعتداءات و التحرش           التلميذات الفلسطينيات   

 مـن   اإليـاب  الـذهاب و     أثناء أبنائهمو رمي القمامة عليهن بشكل مستمر من قبل المستوطنين و           
 فوق   معدنية شائكة  أسالكدي النصارى   أضف إلى ذلك وضع المستوطنون في منطقتي وا        .المدرسة

  (Ocah, 2006- A) .  القديم من شارع الشاللة و كذلك في منطقة السوق القديم أيضاًالقسم
  

تواجد الجيش اإلسرائيلي بشكل دائم في المنطقة، لحماية المستوطنين، وتوفير األمـن            و بالرغم من    
سطينيين، لذلك فإن ثقة المـواطن الفلـسطيني         ال يمنع المستوطنين من الهجوم على الفل       ، إال انه  لهم

 في تقديم شكاوي ضـد  ن أدنى مستوياتها، ويعكس ذلك تردد الفلسطينييوصلتبالشرطة اإلسرائيلية   
 ال  ألنه المستوطنين وأعمالهم الوحشية، فتقديم الشكوى في مثل هذه الحالة يعتبر مضيعة للوقت فقط            

  (Ocah, 2006- A) .ينظر فيها
  

  :على حركة المواطنين قيود 2.3.5

  
م في محافظة الخليل، مجموعة أوامـر عـسكرية تقيـد حركـة             2008سجَِل في شهر أبريل عام      
 أمراً عسكرياً، تراوحت ما بين حواجز عسكرية، وبوابات معدنية، )316(المواطنين، بلغ مجموعها 

من مجموع األوامر % 40  أمراً داخل مدينة الخليل القديمة، أي ما يعادل)89(وأبراج مراقبة، منها    
، تأثراً بهـذه القيـود    العسكرية الصادرة، ويعتبر سكان البلدة القديمة أكثر سكان األراضي المحتلة           

وفي سبيل حصولهم على لقمة العيش، والحـصول        . بسبب تواجد البؤر االستيطانية في قلب المدينة      
 التعـايش مـع تلـك القيـود         على مقومات الحياة األساسية، مثل الخدمات وغيرها، اضطروا إلى        

المفروضة عليهم، ألنه ال يوجد بديل آخر لديهم، فالمواطنون الفلسطينيون المتواجدون في منطقـة              
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(H2)             الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة، مسجلون لدى سلطات االحتالل، وفي حالة الذهاب أو
ئلة وعمليات التفتيش المذل بـشكل      اإلياب لتوفير احتياجاتهم الضرورية، يتعرضون للعديد من األس       

  MA'AN, Development center (2008)).  يومي
  

  :منع الفلسطينيون من الحركة عليها طرق ي 3.3.5

  
 حظرت بموجبها سير الفلـسطينيين      2006 عدة أوامر عسكرية سنة      اإلسرائيليةأصدرت السلطات   

ين التحرك على الطرق الواقعـة      يحظر على جميع الفلسطيني   : األوامرعلى هذه الطرق، و من هذه       
منع حركة سـير    تتقع في البلدة القديمة     طريقاً  ) 21( المجاورة لها، وهذا يشمل       أو بين المستوطنات 

وأكثر شيء فاضح يميز السياسة العنصرية التي تتبعها سلطات االحتالل ضـد            . الفلسطينيين عليها 
و الشارع الرئيسي في مدينـة الخليـل،    الفلسطينيين هو منعهم من الوصول إلى شارع الشهداء، وه        

ممـا  . مثلما حدث لشارع الشاللة القديم والجديد، والذي يعتبر أيضاً العمود الفقري للبلـدة القديمـة        
يضطر التجار وأصحاب األعمال حتى المشاة للبحث عن طرق بديلة لنقل بضائعهم إلى محالتهـم               

    MA'AN, Development center (2008)).  التجارية
  

في البلدة   ،H2 أمراً عسكرياً يمنع بموجبه تحرك الفلسطينيين في منطقة          )89(أكثر من    صدرو قد   
 نقطة تفتيش عسكرية، )14(: القديمة الخاضعة للسيطرة األمنية العسكرية، موزعة على النحو التالي

 Ocha, Map . أبـراج مراقبـة  )5( بوابةً معدنية، )13( حاجزاً عسكرياً، )44( سدةً معدنية، )13(

(2007- A)(  
 

  لى محاوالت إخالء البلدة القديمة الرد ع4.5

  
 تم إنشاء لجنة إعمار البلدة القديمة في الخليل، وذلك بهدف المحافظة علـى ثقافـة                1996في عام   

وتراث المدينة المعماري، ولتحقيق هذا الهدف فإن اللجنة وفرت العديد من الحوافز إلعادة سـكان               
إثر المضايقات و الممارسات الـسيئة مـن قبـل الجـيش و             بعد أن غادروها    ،  يهاإل البلدة القديمة 
 بـين  بواسـطة تـضافر الجهـود        واضحإن إعادة إعمار البلدة القديمة، تحقق بشكل        . المستوطنين

تثبيت من تبقى من سكان البلدة القديمة، وقد تعاونت لجنة إعمـار            لالمؤسسات الحكومية واألهلية،    
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 الخليل مع الوزارات، والمؤسسات غير الحكومية والدول المانحة، إضـافة إلـى             البلدة القديمة في  
  : األهداف التاليةMA'AN, Development center (2008)): الغرفة التجارية وبلدية الخليل لتحقيق

   
 التواصل داخل المدينـة و      ؛ وذلك بهدف  )2H(إعادة تأهيل البنى التحتية في البلدة القديمة         -1

 .توسع البؤر االستيطانية من لمحاولة الحد

 .إن إنشاء بنى تحتية يساهم في مساعدة السكان على البقاء في البلدة القديمة -2

 دوالر  )200(السكن المجـاني، دفـع      : توفير رزمة من الحوافز لسكان البلدة القديمة مثل        -3
شهرياً لكل صاحب متجر، اإلعفاءات الضريبية، مياه مجانية، تـرميم البنايـات، طـرود              

ذائية، ونشاطات اجتماعية وتأمين صحي، إضافة إلى عمـل فريـق مـن االخـصائيين               غ
االجتماعيين لمساعدة العائالت في كيفية التعامل مع ضغوطات العـيش فـي مثـل هـذه                

 .الظروف الصعبة والخطرة

  
ى  البلدة القديمة، لكن رغم ذلك فإنه بقي هناك دافع قوي لد           إلىهذا األسلوب ساهم في إعادة السكان       

السكان يدفعهم إلى الرحيل بسبب االفتقار إلى األمان، ألنهم يتعرضون إلى اعتداءات متواصلة من              
قبل المستوطنين، والجيش اإلسرائيلي داخل بيوتهم، ومصدر الحماية الوحيدة لمن تبقى مـنهم هـو             

    MA'AN, Development center (2008)).  في الخليل(TIPH)تواجد المراقبين الدوليين 

  
  اآلثار السكانية للبؤر االستيطانية على حياة سكان مدينة الخليل  5.5

    
 وكـان مـن    على حياة المواطنين الفلسطينيين،      ، في األراضي المحتلة   اً مباشر اًالستيطان تأثير أثر ا 

 والسيطرة  ، تهجيرهم إ��W نتائجه مصادرة المزيد من األراضي، وتشريد السكان ومضايقتهم وصوالً          
فـي األراضـي    " المونانيت" وإحالل المستوطنين مكانهم، فقد أكد مدير        هم وممتلكاتهم، على أراضي 

المحتلة، أن المستوطنات تسعى إلى التغيير الديمغرافي على األرض، بينما سلطات االحتالل تهدف             
  )م1996دويك، تموز، آب، أيلول (. إلى ممارسة سلطات الحكم

    
، بشكل عـام  ) C( في منطقة    ،ت السيطرة األمنية اإلسرائيلية   تتعرض التجمعات السكانية الواقعة تح    

 من الممارسات القمعية، وخاصة عمليات هدم البيوت، وترحيلهم إلى مناطق أخرى، مثلمـا              للعديد
) 837(جنوب الخليل، فقد قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بترحيـل          " مسافر يطا "حدث مع سكان    
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، وفي منطقة البقعة في الخليل      1998روا على الرحيل خالل عام      تجمعاً سكانياً، أجب  ) 11(فرداً من   
 الخليل، فبدون شك إن إعادة منأسرة معظمهم تركوا بيوتهم في البلدة القديمة      ) 60(يوجد تجمع من    

 ,MA'AN). توفير منازل لهؤالء السكان تظهـر حجـم معانـاتهم نتيجـة لمغـادرتهم منـازلهم      

Development center (2008)  
  

  :H2 ترحيل قصري لسكان البلدة القديمة من منطقة  1.5.5
     

أدى العنف المستخدم ضد سكان البلدة القديمة في الخليل، وعدم توفر األمان، وتدمير سبل العـيش                
وعدم الحصول على الخدمات األساسية، أدت كلها مجتمعة، إلى إجبار آالف السكان الفلـسطينيين              

لترك منازلهم، ووفقـاً لفريـق      ) ت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة   الواقعة تح ( H2المقيمين في منطقة    
، فإن أكثر العائالت قابلية للرحيل من قلب مدينة الخليل، هي العائالت التي لديها              "السالم المسيحي "

أبناء كبار، أي أوالد في سن المراهقة، فهم هدفٌ لقوات االحتالل اإلسرائيلي، وهم دائماً مستهدفون، 
ى نقاط التفتيش العسكرية، ومعرضون لالعتقال واالحتجاز، وهذا الخطر أصبح يهـدد            بالتوقف عل 

عائالت كثيرة، باإلضافة إلى هذه الدوافع واألسباب، فإن سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي، قامـت               
م، تـم   2004ففي شهر آب عـام       بمصادرة أراضٍ فلسطينية، وهدمت العديد من البيوت والمنازل،       

والمستوطنات في منطقـة    " كريات أربع "ت تاريخية، من أجل فتح طريق آمن بين         تدمير ثالثة بيو  
H2،      تم االستيالء على أراضٍ زراعية من قبل الجـيش اإلسـرائيلي،            2005وفي شهر تموز عام 

 ,MA'AN)".  خارصـينا "، و"كريـات أربـع  " كم حـول مـستعمرتي   6وذلك لفتح طريق بطول 

Development center (2008)  
      
بلـغ   نقف على مدى االنخفاض الزائد في عدد سكان البلدة القديمة حيث             اإلحصائية خالل هذه    من

 نـسمة،  )7500( بلغ 1967آالف نسمة، وفي عام  ) 10,000 (1950عدد سكان البلدة القديمة عام      
 نسمة فقط، وهذا مؤشر     )1620( بلغ   1985 نسمة، وفي عام       )6000( فقد بلغ    1970أما في عام    

نخفاض المتزايد في عدد السكان، بسبب الممارسات ضدهم، ممـا أدى إلـى مغـادرتهم               يظهر اال 
 بلغ عدد الـسكان     1995 نسمة، وفي عام     )501( فقد بلغ عدد السكان      1990لمنازلهم، أما في عام     

 المتواصلة من قبل سلطات االحـتالل علـى         قط، وهذا يشير إلى عمليات الضغوط      نسمة ف  )400(
 فقد بلـغ عـدد الـسكان        2008 بهدف دفعهم إلى مغادرة منازلهم، أما في عام          سكان البلدة القديمة  

 نسمة وهذا مؤشر ايجابي على زيادة السكان، نتيجة الجهود التي بذلتها لجنة إعمار البلـدة        )5000(
  MA'AN, Development center (2008)) .القديمة في الخليل
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  :تناقص عدد البيوت المأهولة 2.5.5
  

، ولكـن فـي منتـصف       1950 نسمة فـي عـام       )10,000(ن مدينة الخليل القديمة      بلغ عدد سكا  
اإلغالقات العسكرية المستمرة مـن قبـل الجـيش          التسعينات، ونتيجة لممارسات المستوطنين، و    

 ,MA'AN) .نسمة فقط في منتصف التسعينات من القـرن المنـصرم  ) 400(اإلسرائيلي، بقي فيها 

Development center (2008)  
   
،  H2منزالً فلسطينياً تم إخالؤها من منطقة ) 1014(م، أن 2007ظهرت البيانات التي نشرت عام أ

من مجموع الوحدات السكنية الموجودة في البلدة القديمة، وإن معظم عمليـات            % 42أي ما يقارب    
ية  الخاضعة للسيطرة األمنية اإلسـرائيل    H2ترحيل السكان في مدينة الخليل كانت تحدث في منطقة          

من المدينة، التي عانت بدورها      H1الكاملة، وإن معظم المرحلين من السكان تم إسكانهم في منطقة           
  MA'AN, Development center (2008)). أيضاً من عمليات ترحيل السكان

    
   األراضي على سكان محافظة الخليلتأثير مصادرة 6.5

  
، إلى خلق وقائع علـى األرض،       1967 في األراضي المحتلة منذ عام       االستيطان اليهود من هدف  

سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو ديمغرافية، لذلك كان لالستيطان آثار واضحة علـى حيـاة                
السكان، والتجمعات السكانية الفلسطينية في األراضي المحتلة، وقد أثر االستيطان علـى الجانـب              

أراضي المواطنين وتـضييق الخنـاق      االقتصادي تأثيراً مباشراً بشكل عام، وذلك بسبب مصادرة         
عليهم،  فإسرائيل كدولة محتلة، أقامت مستوطناتها على األرض الفلسطينية، بطرق وأساليب شـتى       

دويـك،  (. وبحجج عديدة، فهي دائمة البحث عن إيجاد التبريرات، وخلق الذرائع لمصادرة األراضي           
  )1996تموز، آب، أيلول، 

  
ول األراضي التي أقامت عليها إسرائيل مـستوطناتها، فـي          نشرت حركة السالم اآلن معطيات ح     

محافظة الخليل، فقد بلغت نسبة األراضي الخاصة التي يملكها الفلسطينيون، والتي أقامـت عليهـا               
من مجموع األراضي التي أقيمت عليها المستوطنات، أمـا نـسبة           % 28,26اسرائيل مستوطناتها   

لتي ال تستطيع الدولة أو المواطنون الفلسطينيون إثبـات         المتنازع عليها، وا  ) المسموحة(األراضي  
من مجموع األراضي المقامة عليها المستوطنات، أما نسبة أراضي % 6,5ملكيتها، فقد بلغت نسبتها 
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، وحسب تلك المعطيات المنشورة لـم تقـم         %64,8الدولة المقامة عليها أيضاً المستوطنات بلغت       
    ( Peace Now, 2006).  في محافظة الخليلمستوطنات على أراضٍ يملكها اليهود

     
قامت إسرائيل بشق الطرق االلتفافية، ومصادرة المزيد من األراضـي، لـتحكم الـسيطرة علـى                

ويلها إلى  األراضي، ومحاصرة  التجمعات السكانية العربية، سواء أكانت قرى أو خرب أو مدن لتح             
كومة اإلسرائيلية أمراً عسكرياً يحمـل       أصدرت الح  1995، وفي عام    معازل مفصولة عن بعضها   

، يجيز لها فتح وشق طرق التفافية في األراضي المحتلة، وقامت حكومة حـزب العمـل               )50(رقم  
 المحتلة، لـشق     في الضفة الغربية    دونم من األراضي   ألف 21اإلسرائيلي في تلك الفترة، بمصادرة      

طق األمنيـة وتمـت محاصـرة المـدن         كم، نتيجة ذلك تم توسيع المنا     )238( شارعاً طولها    )28(
  )1999الموعد، كانون الثاني، شباط، آذار، نيسان، أيار، حزيران، (. والتجمعات السكانية العربية

  
: م ماراً حول البلدات التالية    )60(كم، بعرض   )40(، بطول   التفافيتم في محافظة الخليل شق شارع       

ونتج عن ذلك هدم عشرات المنـازل،       .  امر بلدة يطا، الخليل شرقاً، الشيوخ، حلحول، سعير، بيت       
 )35(ومصادرة حوالي خمسة آالف دونم من األراضي الزراعية، وكذلك تم شـق  طريـق رقـم         

 دونماً، وهذا الطريق يربط  بـين  )3850(م، مما أدى إلى مصادرة  )180(كم وعرض   )14(بطول  
" تـيلم وادورا  "نتي  وكذلك ربط مـستوط   . )60(مع طريق رقم    " كفار عتصيون "تجمع مستوطنات   

، إضافة إلى وجـود     ) حلحول -الخليل(وتتصل هذه الطريق بالطريق االلتفافي      . )60 (بطريق رقم 
الموعـد، كـانون    (. طرق فرعية أخرى، تربط مستوطنات غرب الخليل، وصوالً إلى كفار عتصيون          

  )1999الثاني، شباط آذار، نيسان أيار حزيران 
  

يطانية في محافظة الخليل، فإن منطقة الخليل أقيم عليها العشرات من أما فيما يتعلق بالنشاطات االست
 مستوطنة وبؤرة استيطانية، موزعة على كافـة        )52(المستوطنات والبؤر االستيطانية، بلغ عددها      

  )، اتصال شخصي2008عبد الهادي حنتش، آذار (. 2006أراضي المحافظة حتى عام 
  

ي محافظة الخليل حسب موقعها الجغرافـي ومـساحتها    مساحة األراضي المصادرة ف   :  6.5جدول  
عبـد الهـادي   (، Peace Now Map (2006- B))، )، غير منشور2000الزرو، (. 2008بالدونم حتى عام 

 فـي بلديـة   قسم نظم المعلومات الجغرافيـة ( ،Ocha Map, (2004- B))، )اتصال شخصي،2008حنتش، آذار 
  ).ي، اتصال شخص2009الخليل، كانون الثاني 
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  المنطقة  اسم المستوطنة
المساحة الجغرافية 

  بالدونم
كريات اربع تشمل قفعات خارصينا، قفعات هأبوت،  .1

واد (المنطقة الصناعية، جبل جالس، مركز حرس الحدود 
  )لغروس

  1720  ضواحي مدينة الخليل

  460  بيت امر  مجدال عوز .2
  329,3  يطا  كرمل .3
  716,7  يطا  معون .4
  360  ترقوميا/ دورا   ادورا .5
  329,3  دورا  اشكلوت .6
  208,9  ترقوميا  تيلم .7
  366  الظاهرية  )طنا عماريم(تينا  .8
  591,9  دورا  عتنائيل .9

  487  الشيوخ/ سعير   )متساد اسفار(اسفار  .10
  1689  يطا  سوسيا .11
  897  يطا  متسادوت يهودا .12
  850  مدينة الخليل  حاجاي .13
  267,8  بيت امر/ حلحول   كرمي تسور .14
  542  بني نعيم  بني حيفر .15
  196  الظاهرية  اناسنس .16
  322  دورا  نحال نجيهوت .17
  187  السموع/ الظاهرية  )شيمة(شمعة  .18
  60  السموع  شاني لفنا .19
  300  سعير/ الشيوخ  متسادوت شمعون .20
  1229  الجبعة/ صوريف  بات اين .21

  12109    المجموع

  44  في مدينة الخليل  البؤر االستيطانية. 22
  999  في محافظة الخليل  البؤر االستيطانية. 23
  13,000  في محافظة الخليل  الطرق االلتفافية. 24

  مسافر يطا  )918(منطقة إطالق نار . 25
انظر ملحق .200,000

   ذلكوضح ي)1.5(  رقم
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  7,000   القوفيواد �
  المحميات الطبيعية. 26  2,500  دير رازح �

الشيوخ وسعير وبني  �  
  نعيم

18,000  

  مجموع المحميات الطبيعية  27,500
  253,652  المجموع الكلي

  

  مستوطنين على سكان محافظة الخليلاعتداءات ال 7.5
  

يتعرض سكان محافظة الخليل إلى العديد من االعتداءات، واالهانات، والتحرشات المتكررة بـشكل          
يومي، ولم تقتصر االعتداءات على األراضي والممتلكات، بل تعداها إلى ارتكاب المجازر وقتـل              

  : المساجد، ولمزيد من التفاصيل يمكن إبراز الوقائع التاليةاألبرياء الركع السجود في
  

م، استفاق سكان مدينة الخليل على مجزرة ارتكبت بحق المـصلين           1994 شباط عام    25في   -1
بـاروخ  "في الحرم اإلبراهيمي الشريف، فقد أقدم مستوطن يهودي حاقد يـدعى الـدكتور              

ناء صالة الفجر، وقام بإطالق النيران دخول الحرم اإلبراهيمي الشريف أثعلى ، "غولدشتاين
 )29( على جموع المصلين وهم ساجدون، فأسفر االعتداء عن استـشهاد            "16ام"من بندقية   

مواطناً من سكان مدينة الخليل، وجرح العشرات، فالناجون من المصلين هـاجموا القاتـل              
كريات "مستوطنة  يعمل طبيباً في    ،  األمريكية الجنسيةو هو مستوطن يحمل     .  عليه وأجهزوا

اليهودية، ومن مؤيدي حركـة     " كهانا"، ومن مواليد بروكلين، كان عضواً في عصابة         "اربع
  Fried man, L, Etkes, D (2005)).اإلرهابية أيضاً" كاخ"

بإطالق الرصاص على المـواطنين     " نوعام فريدمان "قيام أحد الجنود اإلسرائيليين، ويدعى       -2
 .مة، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المواطنينفي سوق الخضار في البلدة القدي

هاجم المستوطنون حرم الجامعة اإلسالمية في الخليل، وقتلـوا ثالثـة       م  26/7/1983بتاريخ   -3
 .طلبة وجرحوا العشرات أيضاً

مهاجمة المدارس بشكل مستمر، وخاصة المدارس الواقعة في محيط البلدة القديمـة، مثـل               -4
 .مدرسة قرطبة

تُجيز شـراء البـضاعة مـن       " دوف لئور "الحاخام  " كريات أربع "اخام  إصدار فتوى من ح    -5
 .العربي وعدم دفع ثمنها، بحجة أن العرب ال يحافظون على فرائض أبناء نوح السبعة
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، وتعـود هـذه     "كريـات اربـع   " مستوطنة   استخدام أراضي المواطنين لمد أنابيب مجاري      -6
 . قفيشة، دعنا، وجابر: األراضي إلى العائالت التالية

قام المستوطنون اليهود في الحرم اإلبراهيمي الشريف، بوضع جهاز فاكس وذلك إلرسـال              -7
 .الصلوات إلى اهللا، وقد سبق أن قام اليهود بعمل مشابه عند حائط المبكى في القدس

أقر بعمليات انتهاك حقوق اإلنسان في األراضي       " بتسيلم"المركز اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان      -8
 بعض التقارير أن الجنود اإلسرائيليين أجبروا الناس على خلع مالبـسهم            المحتلة، وأفادت 

  )م1998بدوان، نيسان، أيار، حزيران، (. عند عمليات التفتيش في البيوت
  

قيادة منطقـة   (. على المواطنين الفلسطينيين في محافظة الخليل     ن  ياعتداءات المستوطن : )7.5(جدول  
  )       2001الخليل، 

                    

  العدد  البيان  الرقم

  61  االعتداء على األشخاص .1
  44  عتداء على الممتلكاتاال .2
  35  عتداء على أشخاص وممتلكاتاال .3
  33  إطالق نار .4
  24  إحراق منازل ومحالت تجارية وسيارات .5
  24  إلقاء حجارة .6
  10  إتالف مزروعات .7
  7  إلقاء زجاجات فارغة وحارقة .8
  7  اقتحام مناطق ومنازل .9

  4  أرضٍاالستيالء على  .10
  4  االعتداء على الصحفيين .11
  3  االستيالء على منازل ومحالت تجارية .12
  3  االعتداء على قوات التواجد الدولي .13
  2  االعتداء على المساجد .14
  2  إغالق الطرق وكتابة شعارات ضد المواطنين الفلسطينيين .15
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  1  االعتداء على سيارة إسعاف .16
  264  المجموع

  
 على األشخاص، فالمستوطنون دائمو التحرش بالمواطنين الفلسطينيين وخاصة في          االعتداء -1

بـشكل  المناطق المجاورة إلى المستوطنات، حيث يقوم المستوطنون بمهاجمة المـواطنين           
، مستخدمين أسلحتهم إلرهاب المواطنين واألدوات الحادة أيضاً، مثلما حصل مـع            جماعي

قام أحد المستوطنين بـضرب     عندما   23/4/2001 وميالطفل نصار أبو حديد من الخليل،       
الطفل بمفتاح مواسير على رأسه، وعندما تم استدعاء سـيارة اإلسـعاف، قـام الجـيش                

لم يقتصر  . اإلسرائيلي بتوقيف السيارة أكثر من ربع ساعة وكان الطفل في حالة يرثى لها            
زجـاج الـسيارات     و تحطـيم  االعتداء  على األشخاص بل تعداه إلى تخريب الممتلكات          

ومهاجمة البيوت والمواطنين، فالمستوطنون في هذه الحالة ال يفرقون بين البشر والحجـر،       
 . فالكل مستهدف البيوت وسكانها

  
م حتى  2000شكّلت نسبة االعتداءات على األشخاص والممتلكات، خالل الفترة منذ شهر أيلول عام             

، وهذا يعني أن المستوطنين يهـدفون إلـى         من مجموع االعتداءات  % 53 نسبة   2001كانون أول   
ن البلدة القديمة، لكي يتركوا     اإيذاء المواطنين وإرهابهم من أجل دفعهم إلى ترك بيوتهم، خاصة سك          

تم السيطرة عليها من قبل المستوطنين، وفيها تكـون الفرصـة مهيئـة إلسـكان               تبيوتهم وبالتالي   
  . مستوطنين جدد

  
ات المستوطنين، فقد جرت ست محاوالت دهس لمـواطنين، والذ     تنوعت محاوالت وأساليب اعتداء   

 دهس أحد المستوطنين الشاب رائد ربحي عيسى، علـى          4/3/2001الفاعلون بالفرار، ففي تاريخ     
 صدمت سيارة احد المـواطنين،      27/3/2001مفرق قرية بيت أمر، والذ الفاعل بالفرار، وبتاريخ         

 قام أحـد    30/3/2001الذ الفاعل بالفرار، وبتاريخ     ويدعى سمير محمد عليان على مثلث زيف، و       
المستوطنين بدهس المواطن سامر فوزي حراحشة من بلدة بني نعيم، والذ الفاعل بالفرار، كـذلك               

  .   دهس مستوطن المواطن أحمد محمود الفروخ والذ أيضاً الفاعل بالفرار2/4/2001بتاريخ 
 والذ الفاعل   10/10/2001ينة الخليل، في تاريخ     دهس احد المستوطنين الطفلة والء الرجبي من مد       

، أضف إلى ذلك تم دهس احد المواطنين على الطريق االلتفـافي      "كريات أربع "هارباً إلى مستوطنة    
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 قرب بيت عينون والذ الفاعل بالفرار، جميع حاالت الدهس التي           10/11/2001في الخليل بتاريخ    
  . ها من المستوطنين حتى هذه اللحظةحدثت سجلت من قبل مجهول، ولم يعرف أصحاب

   
استخدم المستوطنون في اعتداءاتهم على المواطنين، األسلحة النارية، إضافة إلى استخدامهم            -2

األدوات الحادة واأليدي، ففي العديد من مناطق المحافظة، قام المستوطنون بإطالق النيران            
ديد من األشـخاص واستـشهاد      على المواطنين والسيارات العربية، مما أدى إلى جرح الع        

 قامت مجموعة من المستوطنين بإطالق النار على        19/7/2001البعض اآلخر، ففي تاريخ     
سيارة عربية على مفرق بلدة اذنا، مما أدى إلى استشهاد ثالثة مـواطنين وجـرح أربعـة             

 .  آخرين

  
 ما نـسبته    2001م  م إلى كانون أول عا    2000بلغت نسبة إطالق النار خالل الفترة من أيلول عام          

عمليات إطالق النار شملت معظم مناطق المحافظة وخاصة فـي        . من مجموع االعتداءات  % 12,5
وتركزت في البلدة القديمة في الخليل بهدف ترويع السكان المجاورين إلى " يطا، اذنا، بني نعيم"مدن 

  .وإجبارهم على الرحيل وإخالء منازلهم. البؤر االستيطانية
  

زل والمحالت التجارية والسيارات، تركزت عمليات إحراق المنازل والمحالت         إحراق المنا  -3
التجارية في مدينة الخليل من قبل المستوطنين المتواجدين في قلب المدينـة، فقـد قـاموا                
بإحراق العديد من المنازل في البلدة القديمة والمحالت التجارية، خاصة في منطقة الـسوق              

 . ستيطانية في البلدة القديمةالقديمة والمحيطة بالبؤر اال

   

 بعملية حرق منزل المواطن نضال العويوي والمحل التجـاري          29/3/2001 يومقام المستوطنون   
 بإشعال النار في المحالت التجارية الواقعة       نالذي يقع تحت المنزل، إضافة إلى ذلك قام المستوطنو        

في البلدة القديمة، مقابل مبنى بلدية الخليل       في حاكورة الكيال، كذلك تم إحراق ثالثة محالت تجارية          
القديم، وقد تعرض أيضاً للحرق محالن تجاريان يقعان بالقرب من مبنى األوقاف اإلسالمية، رافق              
ذلك كتابة شعارات معادية للعرب في منطقة السهلة، والقيام بأعمال استفزازية، وإلقـاء زجاجـات               

  .هاحارقة على المنازل العربية ونهب محتويات
  

استخدم المستوطنون العديد من الوسائل واألساليب إلرهاب المواطنين، سواء أكان بإلقـاء             -4
 إلقاء زجاجات حارقة أيضاً، فباإلضافة إلـى        مالحجارة على سيارات ومنازل المواطنين، أ     
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ن باالستيالء على عدد من المنازل في البلدة القديمة، والـسيطرة علـى             وذلك قام المستوطن  
م من شر المستوطنين قوات التواجد الدولي أيضاً، إضـافة          سلَ األراضي، ولم ي   مساحات من 

 -قيادة منطقة الخليـل  (. إلى ذلك تم االعتداء على الصحفيين والمساجد وسيارات اإلسعاف 
2001(  

  
  لى سكان محافظة الخليل اجتماعياًتأثير المستوطنات ع 8.5

  
 للمشاريع االستيطانية، لذلك تم إقامة      اً المحتلة هدف  كانت محافظة الخليل أولى المناطق في األراضي      

عشرات المستوطنات والبؤر االستيطانية فيها، مما ادى إلى فصل التجمعات السكانية عن بعـضها              
البعض، بسبب انتشار المستوطنات على مساحات جغرافية واسعة، وأصبح كل تجمع سكاني يحيط             

 سواتر ترابية، وفي محافظة الخليل وبأوامر       معسكرية أ  حواجز   تبه العديد من المعيقات سواء أكان     
من الجيش اٍإلسرائيلي يوجد العديد من اإلغالقات على مداخل ومخارج التجمعات السكانية، فقد بلغ              

 )15 (: إغالقاً موزعة على النحو التـالي      )219 (مجموع االغالقات في المحافظة باستثناء  المدينة      
 تلـة   )112( بوابـة حديديـة،      )26( حاجزاً عسكرياً،    )20(فرعية،   نقاط تفتيش    )5(نقطة تفتيش،   

 MA'AN Development center (2008)).  حاجز طرق)36( سواتر ترابية، )5(ترابية، 

   
انظر الملحـق رقـم     ( إغالقاً   )89(، والتي يبلغ عددها     وإذا أضفنا عدد االغالقات في مدينة الخليل      

محافظة الخليل، ونتيجة لذلك عانت بعض المناطق أكثـر          اغالقات في    )308( يصبح الرقم    ،)2.5
من غيرها، حسب درجة ومستوى الممارسات التي تتعرض لها مـن قبـل الجـيش اإلسـرائيلي                 
والمستوطنين، فعلى سبيل المثال منطقة مسافر يطا، أعلن عنها الجيش اإلسرائيلي منطقة تـدريب              

، ورفعوا قضية على    1999من السكان عام    ، وقد تم إخالء عدد      )918منطقة إطالق نار    (عسكري  
، وال زالت   2000الحكم العسكري إلى محكمة العدل العليا وكان نتيجة ذلك تعليق ترحيلهم في عام              

  )، اتصال شخصي2009 القواسمي، كانون ثاني حامد(. القضية معلقة في المحكمة حتى هذه اللحظة
    

 ألف دونم حـسب لجنـة       )200(،  )918(ق نار   بلغت مساحة المنطقة التي أعلن عنها منطقة إطال       
 تجمعـاً  )19(نسمة، مـوزعين علـى   ) 1211(الدفاع عن األراضي في الخليل، وبلغ عدد سكانها  

  Ocha Map, (2004- B)). يوضح ذلك) 3.5(، والملحق سكانياً
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، إال بتـصريح    2009يحظر الدخول إلى هذه المناطق حسب األوامر العسكرية الصادرة في عـام             
كري، ولذلك أصبحت هذه المناطق معزولة اجتماعياً بل مغلقة اجتماعياً، وحسب زيارة الفريق             عس

اإلنساني التابع لألمم المتحدة لتلك المنطقة، الحظوا أن سكان تلك المنطقة يعانون من ارتفاع نـسبة     
لـك  العنوسة عند اإلناث، بسبب اإلغالق االجتماعي المفروض عليهم، بسبب حظر الدخول إلـى ت             

 على المساعدات اإلنـسانية فقـط، بـسبب         عتمدون في عيشهم  المناطق، وأن سكان تلك المناطق ي     
، 2009حامد القواسمي، كانون ثاني     (. الضغوطات التي تمارس ضدهم من قبل الجيش والمستوطنين معاً        

v��x لM�uا(  

  
 منطقة مسافر يطا     عندما أعلن الجيش اإلسرائيلي أن جزءاً من       1970تعود جذور المشكلة إلى عام      

 بـسبب  ،هي منطقة عسكرية مغلقة، هذا األمر دفع عدد من السكان الفلسطينيين إلى ترك منـازلهم           
، فخالل 1982الممارسات المبرمجة ضدهم، خاصة بعد إقامة المستوطنات في تلك المنطقة منذ عام 

 ,Ocha). سافر يطا عائلة على ترك منازلها في منطقة م)75( أجبرت 2002 -1998الفترة ما بين 

2007- B)   
  

 جدة في تلك المنطقة والواقعة على الهضاب الجبليـة،        اوتالمستوطنات والبؤر االستيطانية الم   تربط  
 ساهم فـي تقطيـع التواصـل الجغرافـي          مما،   عليها شبكة من الطرق لتسهيل حركة المستوطنين     

 . للفلسطينيين باستخدام هذه الطرق، علماً بأنه ال يسمحاني للوجود الفلسطيني في تلك المنطقةكوالس
(Ocha, 2007- B)  

  
معظم السكان الفلسطينيين الذين غادروا المنطقة، إما أن يكونوا ضحايا اعتداءات المـستوطنين، أو              
شهود عيان على االعتداءات، وإن كافة الشكاوي التي قدمت مـن قبـل العـائالت إلـى الجـيش                   

ستوطنين، لم توقف ممارسـات المـستوطنين وأعمـالهم         اإلسرائيلي والشرطة اإلسرائيلية ضد الم    
 تأديبي أو قانوني  ضدهم، فالعائالت الفلسطينية التي كانت متواجـدة            إجراءالعدوانية، ولم يتخذ أي     

ظروفاً نفـسية و    و أصبحت تعاني    ركت منازلها، فقدت الكثير من وسائل العيش        تفي تلك المنطقة    
جديدة قد تكـون     و الديار و العيش في بيئة        األرضبعد عن   اجتماعية قاسية من جراء التشتت و ال      

، بسبب حالة التشتت والـضياع التـي أصـبحت          األولىبعيدة كل البعد عما كانت عليه في ديارها         
تعيشها، فقسم كبير منهم فقد جميع ممتلكاته وحمل عبء الديون، وأصبحت حياتـه تعتمـد  علـى                  

 Ocha (2007- B)).  ذي خلقو هذا شيء يأباه كل. المساعدات اإلنسانية
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  تأثير اإلغالقات والمستوطنات على اقتصاد المحافظة  9.5
  

تعتبر مدينة الخليل هي العاصمة االقتصادية لجنوب الضفة الغربية، وتتمتع هذه المدينـة بأهميـة               
: اقتصادية وتجارية، فهي مدينة صناعية معروفة، خاصة لوجود العديد من الصناعات فيها، مثـل             

عة األحذية، وصناعة الزجاج، ودباغة الجلود، ومقالع الحجارة، فأسواقها كانت تعج بالزبـائن             صنا
وخاصة البلدة القديمة منها، وإن كافة التجمعات السكانية من القرى والبلدات والخرب المحيطة بها،              

فالعالقـة  وات، وتشتري ما تحتاجـه،      ا واأللبان والخضر  اشيةتقصد المدينة لتبيع منتوجاتها من الم     
  (Report Ocha, 2006- C). التجارية بين الريف والمدينة هي عالقة تبادلية

  
تأثرت الحركة التجارية بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية التي اتخذت من قبل سلطات الحكم العسكري،             
بوضع الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية والسواتر الترابية، على مداخل ومخارج جميع القرى،     
والبلدات، والخرب، والمدن، خاصة مدينة الخليل، وشكلت هذه اإلجراءات العسكرية تقييداً للحركة            

 )89( إلى إضافة إغالق أمر )219( فقد بلغ مجموع االغالقات في قرى المحافظة ،مدينةالمن والى 
لة االقتصادية  أمر إغالق في مدينة الخليل، فكان لمجموع تلك االغالقات التأثيرات السلبية على الحا            

    (MA'AN Development, 2008). على جميع سكان المحافظة دون استثناء
  

ونتيجة لذلك فإن المزارعين من القرى المجاورة أصبحوا يجدون صعوبة في نقل منتوجاتهم إلـى               
ما مركز المدينة التجاري، وُأجبروا على االعتماد على األسواق الريفية بدالً من التوجه إلى المدينة م

أدى إلى مضاعفة خسائرهم، إضافةً إلى ذلك تم شل حركة النقل التجارية، من القرى المجاورة مثل                
 تـم إغـالق كافـة       2005الخ، ففي شهر ديسمبر     ..... دورا وبني نعيم ويطا والسموع إلى الخليل      

 م أ البوابـات الحديديـة  مالمداخل إلى السوق المركزي في مدينة الخليل سواء أكـان بالمتـاريس أ    
  (Ocha Repert 2006- C). التراب، مما أدى إلى شل الحركة التجارية بشكل شبه كامل

  

  :المستوطنات والبؤر االستيطانية 1.9.5

   
ساهم انتشار المستوطنات والبؤر االستيطانية على مساحات جغرافية واسعة على أراضي محافظة            

فعمليـة االسـتيالء علـى األراضـي        الخليل، في تردي األوضاع االقتصادية للسكان المحليـين،         
  .ومصادرتها ساهم في تقليص المساحات الزارعية للقرى والتجمعات السكانية
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فآالف من الدونمات واألراضي الزراعية، صودرت من أصحابها األصليين تحت حجج وتبريرات            
لجـيش،  امراكـز تـدريب     و  سـتيطانية   االبـؤر   المستوطنات و الإقامة  كعديدة لضرورات أمنية،    

أصحاب هذه األراضي أصبحوا عماالً كادحين يعملون في المزارع         مما جعل   طبيعية،  المحميات  الو
  )1996الدويك، تموز، آب، أيلول، (. والمصانع اإلسرائيلية

   
 دونمـاً، منهـا     )253,652(استولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في محافظة الخليـل علـى           لقد  

مناطق مغلقة لتـدريب الجـيش اإلسـرائيلي     ألف دونم    )200,000( دونم طرق التفافية     )13000(
 دونم محميات طبيعية، قسم منها يقع في منطقة وادي القوف وقرية دير )27,500(، و)918منطقة (

.  بني نعيم وسعير والشيوخ ورازح، أما المنطقة األخرى فهي تقع شرق المحافظة في منطقة مسافر
   )6.5(لمزيد من المعلومات انظر جدول رقم 

  
كان لشق الشوارع االلتفافية أثر سلبي على الجوانب االقتصادية وخاصةً على المـزارعين، ومـن               

، فقد كانت خسارة المزارعين من هذا الطريق وحده         ) الخليل -حلحول(أمثلة ذلك الطريق االلتفافي     
ط تجمـع    الذي يرب  )35( آالف دونم من األراضي الزراعية، ومثال آخر طريق رقم           )5(ما يقارب   

 دونماً من األراضـي     )3850(، وكان نتيجته مصادرة     )60(مع خط   " غوش عتصيون "مستوطنات  
  )1999 الموعد، كانون ثاني، شباط، آذار، نيسان، أيار، حزيران(.أيضاً
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  الفصل السادس
  

  االستنتاجات والتوصيات 

  
 الباحث عدداً من التوصيات في      يتناول هذا الفصل االستنتاجات التي توصل إليها الباحث، كما يقدم         

  .ضوء االستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة
  

  االستنتاجات 1.6

  

 المـشاريع   أن،  1967تبين من خالل دراسة االستيطان فـي األراضـي المحتلـة عـام               •
االستيطانية تمت بدعم من المستوى السياسي والحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بهدف تثبيت           

اقع بتهويد المنطقة تمهيداً لضمها، ولكـي تـصبح جـزءاً مـن الكيـان               سياسة األمر الو  
 .الصهيوني

  
يرى الباحث ان األحزاب الصهيونية لعبت دوراً مركزياً في دعـم ومـساعدة المـشاريع                •

االستيطانية في األراضي المحتلة، وعلى مستوى الشارع اإلسرائيلي لم تظهـر حركـات             
ا فـي   ، رغم ارتفاع تكاليفها ونفقاتها التي يتحمله      احتجاج او معارضة تذكر لتلك المشاريع     

المحصلة المواطن اإلسرائيلي، واستخدمت إسرائيل كدولة محتلة كافة الوسائل واألسـاليب           
للسيطرة على األراضي، خاصةً القانون العثماني الـذي يـسمح بمـصادرة مـا يعـرف                

ضافةً إلى ذلك استخدامها ، وإ بهدف المصلحة العامةأي أراضي الدولة" األراضي األميرية ب"
المبررات والحجج   األمنية في سعيها المتواصل للسيطرة على أكبر مساحة ممكنـة مـن                

  .األرض وإقامة المزيد من المشاريع االستيطانية عليها
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 الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة قامت بمصادرة األراضي ومـن ثـم           أنيرى الباحث    •
ك فإن هذه الحكومات شكلت ركيزة أساسـية فـي           المستوطنين، لذل  إلىجرى تسليمها   

 خاصةً إقامة البنى التحتية وتوفير الحماية       ،رعاية ودعم ومساندة المشاريع االستيطانية    
 . عسكريةاألمنية لهم بأوامر

  
 سياسة الحكومات اإلسـرائيلية     أنيرى الباحث من خالل دراسة الخريطة االستيطانية         •

ضي المحتلة جغرافياً والتضييق على التجمعـات       كانت تهدف إلى تقطيع أوصال األرا     
العربية السكانية ومحاصرتها بهدف خلق معازل ودفع السكان إلى الهجرة القـصرية،            

 ).االبرتهايد(وهذا يعني فعلياً تطبيق سياسة الفصل العنصري 

  
 االستيطان في محافظة الخليل تم تحت شعار االستيطان الديني، حيـث       أنيرى الباحث    •

 الموضوع قاسم مشترك للمجتمع اإلسرائيلي ممثـل بـاألحزاب والتيـارات            شكل هذا 
 .السياسية ودولة إسرائيل

  
 تجربة إسرائيل االستيطانية في ثالثينيات القرن الماضي في فلسطين،          أنيرى الباحث    •

  الـسور و البـرج      تطبقها في مدينة الخليل، وهذا ما يعيد إلى األذهان تجربة          أنتنوي  
 مستوطنين يهود ما بين السكان الفلسطينيين وإقامة األسوار         إسكاني  أ "حوماه ومغدال "

 .واألبراج لحمايتهم

  
 مدينة الخليل، ألنهـم يعتبرونهـا       إلىتتجه أنظار الصهاينة وخاصة المستوطنين منهم        •

 مدينة القدس أو أكثر، لذلك فإن األفكار االيديولوجيـة           في قدسيتها  مدينة مقدسة تساوي  
محاصرة مدينة الخليل من كافة االتجاهات وخلـق        ل ، تأتي بهذا االتجاه الصهيونية تشير   

 .مبيتة في محاولة منهم لتهويد المدينة و ضمها اها بسبب نوايالبؤر االستيطانية في قلب

  
عها الجغرافي وانتشارها علـى كافـة    يالمستوطنات كان لها تأثيراتها السلبية نتيجة توز       •

ناطق االستراتيجية والموارد المائية واألراضـي      أراضي المحافظة وسيطرتها على الم    
الزراعية، لذلك كان تأثير هذه المشاريع االستيطانية على السكان تأثيراً مباشراً علـى             

 .جميع نواحي الحياة سواء كان اقتصادياً أو ديمغرافياً أو ثقافياً أو اجتماعياً
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ين على سكان محافظـة     يرى الباحث ان مئات االعتداءات المستمرة من قبل المستوطن         •
الخليل عامة ومدينة الخليل خاصة في البلدة القديمة، تمـت بالتنـسيق بـين قيـادات                
المستوطنين والجيش اإلسرائيلي بهدف تفريغ المنطقة من السكان ودفعهم إلى منـاطق            

 .أخرى والبحث عن بدائل أخرى، إما االنتقال إلى مناطق أكثر أمناً أو الهجرة

  
كثيف مشاريعها االستيطانية في األراضـي المحتلـة، وزيـادة عـدد         قامت إسرائيل بت   •

المستوطنات بوتيرة عالية في جميع األراضي المحتلة، بعد توقيـع معاهـدة الـسالم              
تمنحها حق االسـتيطان فـي    تلك االتفاقية   أن المصرية اإلسرائيلية، واعتبرت إسرائيل   

 . الفلسطينيةاألراضي

  
ف وما  .ت.م التي وقعت ما بين إسرائيل و م       1993عام   اتفاقية أوسلو    أنيرى الباحث    •

تبعها من اتفاقات متالحقة بين إسرائيل والفلسطينين كان لها أيضاً آثار سـلبية علـى               
، "باتفاقيـة الخليـل  "تصاعد وتيرة االستيطان في األراضي المحتلة، وخاصة ما يعرف        

من حيث أنها ساهمت في حيث شكلت هذه االتفاقية معضلة حقيقية لسكان مدينة الخليل،        
ـ  المستوطنين لكي يعي    أطلقت العنان لغالة    نفسه  الوقت و في تقسيم المدينة،    وا فـساداً   ث

ودماراً من خالل اعتداءاتهم المتواصلة على السكان تحـت سـمع وبـصر الجـيش               
 .اإلسرائيلي

  
دم  المستوطنين في مدينة الخليل يشكلون تحدياً في المستقبل في حال تق           أنيرى الباحث    •

مسيرة السالم، والوصول إلى حلول مرضية للجانب الفلسطيني فيمـا يتعلـق مـشكلة              
االستيطان، ألنهم فئة خارجة عن القانون، ويملكون كافـة اإلمكانيـات والـدعم مـن               
التيارات الدينية والسياسة المتطرفة، ويحظون بتعاطف كبار ضباط الجيش اإلسرائيلي          

 . المتعاقبةاإلسرائيليةو الحكومات 

  
  التوصيات 2.6

  
  : من هذه الدراسة، يقدم الباحث التوصيات التاليةالمستخلصةفي ضوء النتائج 
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يجب على لجنة إعمار البلدة القديمة في الخليل، العمل على المستويات الدولية، وخاصة  -1
ها أقدم العالمية، العتبار البلدة القديمة في الخليل إرثاً حضارياً إنسانياً، كون" االسكوا"منظمة 

المدن في العالم، وتتميز بجمال فنها المعماري القديم، إضافة إلى وجود أضرحة األنبياء 
 . جميعاًنا إبراهيم عليهم السالميومقام أب

 

 إزالة، ليرتقي من حالة التنديد واالعتراض إلى  و العربيضرورة تطوير الموقف الدولي -2
 .لاالستيطان، واتخاذ اإلجراءات العملية ضد إسرائي

 

ضرورة حث إسرائيل على تنفيذ االتفاقيات الموقعة والضغط عليها دولياً، خاصة أنها لم تنفذ  -3
إلغاء االتفاقية و عدم االعتراف بها  أو إال الجزء اليسير على ما تم االتفاق عليه في الخليل

 .من قبل الفلسطينيين

 

فرضت عليهم من قبل الجيش على سكان الخليل، أن يثبتوا في بيوتهم، ويتحدوا الظروف التي  -4
اإلسرائيلي والمستوطنين، والتمترس داخل بيوتهم ومحالتهم التجارية، وعدم إخالئها 

 . أولئك الذين غادروا البلدة القديمة أن يعودوا إليهاو تشجيعاستجابة لرغبة المستوطنين، 

 

 األراضي  ظاهرة االستيطان الصهيوني فيإنهاءيجب العمل على المستوى الدولي من أجل  -5
 .المحتلة جميعها و الضغط على الكيان الصهيوني من أجل تنفيذ ذلك

 

 يجب ، في حالة تعذر ذلك،يجب العمل على المستوى الدولي من أجل نزع سالح المستوطنين -6
العمل من خالل األمم المتحدة بإرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني، خاصة في 

 .سكانيةاألماكن الدينية والتجمعات ال

 

على السلطة الوطنية الفلسطينية أن توفر كافة احتياجات سكان البلدة ودعم صمودهم، بما  -7
 .يكفي احتياجاتهم

 

 البلدة القديمة  إلىيجب على السلطة أن تقوم بنقل كافة مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية -8
 .عودة الحياة لها، نظراً للخطر الذي يتهددهال

  
 و ال باإليجار و ال  يفرطوا في أراضيهم ال بالبيع المغريأال راضياأليجب على أصحاب  -9

 .بغير ذلك حتى ال تنتقل ملكيتها لليهود
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  .يجب على المفاوض الفلسطيني أن ال يقبل بالوجود االستيطاني في األراضي المحتلة -10
  

  توصيات خاصة باألبحاث المستقبلية 3.6

  
ة، لدراسة واقع المستوطنات في األراضي المحتلة، إجراء المزيد من البحوث والدراسات التفصيلي

وأرى دعوة المختصين والباحثين إلجراء دراسة متكاملة عن االستيطان في األراضي المحتلة، 
  فنحن بأمس الحاجة لمثل هذه الدراسة
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) mEر nLVM1.4(  

  

   )1997اسات الشرق األوسط، مركز در(. نص اتفاق إعادة االنتشار في الخليل

  

  النص المتفق عليه

  
بروتوكول إعادة االنتشار في الخليل طبقاً لما جاء في توصيات االتفاق المؤقت، ووفقاً لتفعيل البند               

لالتفاق المؤقت، يوافق الطرفان على هذا البروتوكول لتنفيذ عملية إعادة         ) 1(السابع في الملحق رقم     
  .االنتشار في مدينة الخليل

  

  نص النقاط األساسية التفاق الخليل

  
في هذا  ) 1(طبقاً لما جاء في االتفاق المؤقت، وكما ورد تفصيالً في البند الخامس من الملحق رقم                

االتفاق، توصل الطرفان إلى صياغة هذا البروتوكول لتنفيذ عملية إعادة االنتشار في الخليل علـى               
  :النحو التالي

  
   يتعلق بإعادة االنتشار في الخليلالترتيبات األمنية لكل ما

  إعادة االنتشار في الخليل ) 1(

  
تنفيذ عملية إعادة انتشار الجيش اإلسرائيلي في الخليـل وفقـاً لالتفـاق المؤقـت، وطبقـاً لهـذا                   
البروتوكول، بحيث تتم إعادة االنتشار خالل عشرة أيام من تاريخ توقيع االتفاق، وخـالل األيـام                

طرفان كل جهد ممكن لمنع أي احتكاك وكل نشاط من شأنه إعاقة عملية االنتشار العشرة هذه يبذل ال
من جديد، وإعادة االنتشار هذه تشكل تطبيقاً كامالً لكل توصيات االتفاق المؤقت فيما يخص مدينـة                

  .لالتفاق المؤقت هذا) 1(الوارد في الملحق رقم ) 7(الخليل، إال إذا حدد موعد آخر في البند 
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  لصالحيات األمنية والمسؤوليات األمنية ا) 2(

  
تماماً كالصالحيات التي   ) H-1(تتولى الشرطة الفلسطينية الصالحيات في المنطقة رقم         -1  -أ 

  .تتواالها في سائر مدن الضفة الغربية
إسرائيل تمسك في يديها صالحيات ومسؤوليات األمن الداخلي والنظام العام في المنطقة  -2    

(H-2) ،لى مواصلة إسرائيل توليها مسؤولية األمن الشامل لإلسرائيليينإضافة إ.  
  

يقوم الطرفان بتأكيد التزاماتهم احتراماً للتوصيات األمنية المتخصـصة         .. وفيما يتعلق بهذا    -ب 
بهذا االتفاق المؤقت، وعلى وجه الخصوص النصوص المتعلقة بالترتيبات األمنية والنظـام      

لالتفـاق  ) 15(قت، ومنع أي نشاطات معادية، البنـد رقـم          لالتفاق المؤ ) 12(العام، البند   
المؤقت، وتطبيق السياسة األمنية القاضية بمنع النشاطات اإلرهابية وأعمال العنف، البنـد            

) 7(في االتفاق المؤقت، واألدلة الخاصة بالخليـل، البنـد رقـم            ) 1(الملحق رقم   ) 2(رقم  
ات األخرى في كل ما يخص موضوعات       لالتفاق المؤقت، وسائر التصرف   ) 1(الملحق رقم   

  .لالتفاق المؤقت) 1(الملحق رقم ) 11(األمن المشتركة البند رقم 
  
  ترتيبات أمنية بتفويض) 3(

  
بهدف ضمان األمن واالستقرار المتبادل في مدينة الخليل، تطبق ترتيبات أمنية خاصة فـي        -أ 

، فـي المنطقـة    (H-1) جوار المناطق الخاضعة لمسؤولية إسرائيل األمنية، في المنطقـة 
الواقعة بين نقاط مراقبة وتفتيش الشرطة الفلسطينية المبينة على الخارطة المرفقة في هـذا              

وإليكم الخارطة الملحقـة والمنـاطق التـي تخـضع          ) 1(البروتوكول كملحق إضافي رقم     
  .لمسؤولية إسرائيل األمنية

طة الفلـسطينية مـن تنفيـذ       الهدف من إقامة نقاط التفتيش المذكورة أعاله تمكـين الـشر            -ب 
مسؤولياتها وفقاً لالتفاق المؤقت، لمنع دخول رجال مسلحين أو متظـاهرين أو أي رجـال               

 .آخرين يهددون األمن والنظام العام إلى المنطقة المذكورة أعاله
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  :وسائل األمن المشتركة) 4(
  

 علـى الخارطـة   يقام مكتب فرعي في مدينة الخليل كما هو مبين  : مكتب التنسيق المشترك    -أ 
  .المرفقة

 )تسيير متجولة مشتركة(وحدة دورية مشتركة   -ب 

لمعالجة األحداث التي يكون للفلسطينيين ضـلع فيهـا،          (H-2)تعمل هذه الدورية في المنطقة      
ويقوم مكتب التنسيق المشترك بتنسيق الحركة      . وحركة هذه الدورية تفصل في الخارطة المرفقة      

  .كةوالنشاطات لهذه الوحدة المشتر
كجزء من الترتيبات األمنية في المنطقة المجاورة للمناطق الخاضـعة لمـسؤولية األمـن                -ج 

 :اإلسرائيلي، كما هو محدد في أعاله، تعمل هذه المنطقة وبشكل مركز في النقاط التالية

  . الجديد) 35(المناطق المشرفة على محور رقم ) 4(الشهبا ) 3(حارة الشيخ ) 2(أبو سنينة  )1(
  . (H-1)ن مشتركتين في المنطقة تسيير دورتي  -د 

  

1.      JآfOr�n J�iبلـدة  (تعمل في الشارع المؤدي من راس الجورة الى شمال مفرق دورة            دور
  .عبر طريق السالم، كما هو مبين في الخارطة المرفقة) دورة

الحالي، وبخاصة في القـسم الـشرقي مـن         ) 35(دورية مشتركة تعمل في محور رقم        .2
 )-و: (كما هو وارد في الخارطة المرفقة) ائمالق(الحالي ) 35(المحور رقم 

  
يزود الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي المشاركان في الدوريات المشتركة التي تعمـل فـي               -ه 

الجانب الفلسطيني يحمل   : مدينة الخليل بأنواع محددة من األسلحة كل حسب ما خصص له          
نمـا تحمـل   بي، Mimi Engirhamعناصره رشاشات صغيرة من نوع ميني ايغرهـام  

  .M-16عناصر الجانب اإلسرائيلي بنادق من نوع 
  

يقام مكتب تنسيق   ) والتعامل معه (وبهدف مواجهة الوضع األمني الخاص في مدينة الخليل           -و 
والهدف من إقامة   . مشترك يترأسه ضباط كبار من الطرفين، وموقعه يكون في جبل منوح          

ويوجـه عمـل هـذا      .  مدينة الخليل  هذا المكتب تنسيق عمل الوسائل األمنية المشتركة في       
) 1(المكتب وفقاً للتوصيات الخاصة باالتفاق المؤقت، وبخاصة ما يتعلق بـالملحق رقـم              

وفيما يتعلق بذلك لكل طرف يبلـغ مكتـب التنـسيق المـشترك             . والبرتوكول الخاص به  
نية بالمظاهرات والخطوات التي ستتخذ حيال هذه المظاهرات إضافة الى سائر األنشطة األم           
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وعلى (والعسكرية في جوار المناطق الخاضعة لمسؤولية الطرف اآلخر وسلطته، وبخاصة           
المذكورة أعاله، وبالمقابل يتم إبالغ هذا المكتب  ) أ) (3(المنطقة المصنفة في البند     ) األخص

  .الواردة في هذا البروتوكول) 3) (د) (5(باألنشطة واإلجراءات التي ستتخذ طبقاً للبند 
  

  :شرطة الفلسطينيةال) 5(
  

وهذه المراكـز تـضم     ،  (H-1)محطات الشرطة الفلسطينية أو مراكزها تقام في المنطقة           -أ 
بندقية ) 100(مسدس و   ) 200(شرطي، يزودون بعشرين مركبة يجهز أفرادها ب      ) 400(

  .للدفاع عن محطات الشرطة
يتمركز فـي   كل طاقم  (H-1)يتم تشكيل أربعة طواقم تَدخل سريع تتمركز في المنطقة   -ب 

أما المهمة األساسية المنوطـة  . إحدى محطات الشرطة كما هو مبين في الخارطة المرفقة 
بهذه الطواقم فتنصب في معالجة المعضالت األمنية الخاصة وحلها، هـذا ويبلـغ عـدد               

 ).16(عناصر كل طاقم 

جـة  البنادق المذكورة أعاله تخصص لالستخدام الخاص بطواقم التدخل السريع بغية معال            -ج 
 .األحداث األمنية الخاصة والتغلب عليها

 .(H-1)تعمل الشرطة الفلسطينية بحرية في المنطقة  .1  -د 

أنشطة طواقم التدخل السريع المزودة بالبنادق وعملياتها يمكن ممارستها وتنفيذها في            .2
بعـد  ) 2(في الملحق اإلضافي رقـم      ) المعينة(المنطقة المجاورة المتفق عليها والمحددة      

  .ول على موافقة مكتب التنسيق المشتركالحص
تنفيـذاً               (H-1)طواقم التدخل الـسريع يمكنهـا اسـتخدام البنـادق فـي المنطقـة               . 3          

  .لمهامها المذكورة أعاله
تكفل الشرطة الفلسطينية بأن الذين سيتم تمركزهم في مدينة الخليل يخضعون لفحص أمني   -ه 

 .للخدمة مع أخذ حساسية المنطقة بعين االعتباربهدف التأكد من مالءمتهم 

  

  المعالم والمواقع المقدسة) 6(
  
من االتفاق ) 3(التابع للملحق ) 1(من الملحق اإلضافي ) 32(التابعة للبند  ) أ) (3(و) 2(الفقرات  ) أ(

  . (H-1)المؤقت يعمل بها في المناطق المقدسة التالية التابعة للمنطقة 
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  .الخليل/  كنزمغارة عتينيئل بن. 1
  ).حرام الرامي(الوني مامرا . 2
  ).بلوطة ابراهيم(ايشيل ابراهام . 3
  ).عين ساره(معين ساره . 4

  
. الشرطة الفلسطينية تكون مسؤولة عن الدافع عن األماكن اليهودية المقدسة المذكورة أعـاله            ) ب(

 فإن زيارة األماكن المقدسة     ولكي ال تتعرض مسؤولية السلطة الفلسطينية ألي أذى أو إعاقة لعملها،          
من جانب المؤمنين أو أي زائرين آخرين تتم بموافقة الدوريات الجوالة المشتركة التي تؤمن حرية               

  .وصول هؤالء دون إحداث أي ضجيج أو إزعاج، مع تأمين سالمة األماكن المقدسة واستخدامها
  
  الخليلخطوات لضمان سير الحياة الطبيعية في البلدة القديمة من ) 7(
  

الطرفان يؤكدان على التزامهما بالحفاظ على سير الحياة الطبيعية في كل مدينـة الخليـل           -أ 
وعلى منع كل أنواع اإلثارة واالستفزاز أو االحتكاك اللذين من شأنهما التأثير على الحياة              

 . الطبيعية في المدينة

لة باإلبقاء على سير    وفي هذا الخصوص يلتزم الطرفان باتخاذ جميع الوسائل والسبل الكفي           -ب 
 :الحياة الطبيعية فيها بشكل منتظم، على النحو التالي

 يتم تحويل هذا السوق من سوق الجملة الى سوق بـالمفرق            -الحسبة-سوق الجملة  .1
حيث تباع البضائع والسلع مباشرة للمستهلكين من خالل المحال التجارية القائمـة            

  .فيه
يق شارع الشهداء بشكل تدرجي خالل      على طر ) سير المركبات (تعود حركة السير     .2

 .1994أربعة أشهر إلى الوضع الذي كانت عليه قبل شباط عام 

  
  العمارة) 8(

  
تنقل العمارة إلى ملكية الجانب الفلسطيني وصالحيته مع انتهاء عملية إعادة االنتشار، وتحول إلـى              

  .قيادة للشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل
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  مدينة الخليل) 9(

  
م الطرفان بتوحيد مدينة الخليل، مع إدراكهم بأن توزيع المسؤولية األمنية ال يعني بتاتاً تقـسيم                يلتز

المدينة بتاتاً، على أال يلحق بالصالحيات والمسؤوليات األمنية أي أذى من كال الطرفين، والطرفان              
المدينة ومنهـا   في داخل   ) المشاة وحركة السيارات  (تحدوهما الرغبة المشتركة في أن حركة السير        

  .وإليها تسير وتتم بطريقة سهلة وطبيعية دون عوائق أو حواجز
  

  .ترتيبات مدنية خاصة بإعادة االنتشار في الخليل

     نقل القوات والمسؤولية المدنية) 10(

  
 12( الجانب الفلسطيني في مدينة الخليـل        إلىنقل القوات والصالحيات المدنية التي سلمت         -أ 

الخاص باالتفاق المؤقت، تتم وتنفذ مع بدايـة تنفيـذ          ) 1(في الملحق   ) 7 (طبقاً للبند ) مجاالً
 .عملية إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية في مدينة الخليل

 الجانب الفلسطيني، باستثناء كل ما إلى تنقل القوات والمسؤولية المدنية  (H-2)في المنطقة   -ب 
وتشغيلها سلطات الحكـم العـسكري      يخص اإلسرائيليين وممتلكاتهم التي سيواصل إدارتها       

 . اإلسرائيلي

يلتزم الطرفان بشكل متاسو بالحفاظ على الطابع التاريخي للمدينة والدفاع عنه بطريقة تكفل               -أ 
 .عدم إلحاق األذى أو الضرر أو تغيير هذا الطابع في أي جزء من أجزاء المدينة

األمن ولمسؤولياته، مع األخذ    بعد إبالغه الجانب اإلسرائيلي نية الشروع باستخدامه لقوات           -ب 
بعين االعتبار اإلنشاءات والتنظيمات ضمن حدود البلديـة، يلتـزم بالجانـب الفلـسطيني              

 :بالتعليمات التالية

في حالة إقامة مبان تتكون من أكثر من طابقين يجب أال يزيد ارتفاع كل منها عن                 .1
واقع المحـددة مـن     متراً عن الحدود الخارجية للم    ) 50(،  على أن تبعد      ) أمتار 6(

ويـتم  ) إليكم القائمة المرفقة  (القائمة المرفقة بهذا البروتوكول كملحق إضافي ثالث        
  .التنسيق في ذلك عن طريق مكتب التنسيق

يجب أال يزيد ارتفـاع كـل   (في حالة إقامة مبان تتكون من أكثر من ثالثة طوابق            .2
عـن  ) متـر 100-راً مت 50(أمتار على أن تبعد مسافة تترواح بين        ) 9(منها عن   
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الحدود الخارجية للمواقع المحددة في القائمة المرفقة ويتم التنسيق في ذلك بوساطة            
 .مكتب التنسيق

في حال إقامة مبان ليست ألغراض السكن والتجارة يجب أن تبعد عـن الحـدود                .3
متر، سيما إذا كانت هـذه      ) 100(الخارجية للمواقع المبينة في القائمة المرفقة حتى        

المصانع، أو المباني   : ني من النوع الذي يؤثر سلبياً على البيئة ونظافتها، مثل         المبا
شخصاً، حيث يتم التنسيق في ذلك مع       ) 50(والمؤسسات التي يجتمع فيها أكثر من       

 .مكتب التنسيق المشترك

) 50(في حال إقامة مبان تزيد عن طابقين بارتفاع ستة أمتار يجب أن تبعد حوالي                .4
ن جانبي الشارع المبين في القائمة المرفقة ويتم التنسيق في ذلك عن            متراً عن أي م   

 .طريق مكتب التنسيق المشترك

الوسائل الملزمة المفروضة والمطلوب العمل بها تتخذ من أجل ضـمان االمتثـال              .5
 .للتعليمات المفصلة أعاله

 واإلعمارات هذا البند ال ينطبق على المباني القائمة أو المباني الجديدة أو الترميمات .6
) 15(التي صدرت بشأنها اذونات وتصاريح لتنفيذها من جانب البلدية حتى تاريخ            

 ..م1977كانون الثاني عام 

  
  )التأسيسات(البنية التحتية ) 11(
  

يبلغ الجانب الفلسطيني الجانب اإلسرائيلي بوساطة مكتب التنسيق المشترك مقـدما وقبـل               -أ 
وقع خاص بالبنية التحتية من شـأنه أن يعرقـل          ساعة عن بدء أي عمل أو نشاط مت       ) 48(

أو من شأنه التأثير على المرافق في البنى        ،  (H-2)حركة السير العادية في شوارع المنطقة       
التي تخدم  )  وشبكة االتصاالت  - والكهرباء - وشبكات الصرف الصحي   -كالمياه(األساسية  
  .(H-2)المنقطة 

إلى البلدية بـان تنفـذ      " ب التنسيق المشترك  بوساطة مكت "يخول الجانب اإلسرائيلي الطلب       -ب 
أشغاالً في الطرق أو في مرافق البنية التحتية األخرى المطلوب إصالحها بغيـة ضـمان               

أما إذا اقترح الجانـب اإلسـرائيلي دفـع         . (H-2)سالمة اإلسرائيليين المقيمين في المنطقة    
عمال تنفذ ألولويتها فائقـة     تكاليف هذه األعمال، فعندها يؤكد للجانب الفلسطيني أن هذه األ         

 .األهمية
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المذكور أعاله ال ينقص من قيمة التعليمات الواردة في االتفاق المؤقت في كل ما يخـص                  -ج 
 .البنية التحتية والمنشآت القائمة في مدينة الخليل مثل سلطة الكهرباء

  
  المواصالت ) 12(

  
ت الحركة والمـرور فـي مدينـة    يتمتع الجانب الفلسطيني بتحديد موقع محطات الباصات وإجراءا 

وإجراءات حركة السير وتحديـد مواقـع       ) إشارات المرور وما سيتبع ذلك    (الخليل، ونظام المرور    
.  تبقى كمان هي لدى تنفيذ عملية إعادة االنتشار في الخليـل           (H-2)محطات الباصات في المنطقة     

 يتم بعـد تعـاون   (H-2)طقة وكل تغيير متأخر عن هذا الموعد يطرأ على هذه اإلجراءات في المن       
  .مشترك بين الطرفين ضمن اللجنة الفرعية للمواصالت

  
  في مدينة الخليل " البلدي"اإلشراف ) 13(
  

من االتفاق المؤقت يـتم القيـام بعمليـات         ) 1(في الملحق   ) 7( من البند    (C4)وفقاً للفقرة     -أ 
ـ             وهـم   (H-2)ة  التفتيش واإلشراف من جانب حراس بلدية الخليل وموظفيها فـي المنطق

  .شخصاً) 50(يرتدون األلبسة المدنية، على أال يزيد عدد هؤالء عن 
يحمل هؤالء المفتشون من حراس وموظفي البلدية هويات شخصية رسمية مـع صـورة                -ب 

 .تصرفها إليهم البلدية

يمكن للجانب الفلسطيني طلب المساعدة من شرطة إسـرائيل بوسـاطة مكتـب التنـسيق                 -ج 
 .(H-2)مر في المنطقة المشترك لتنفيذ األوا

  
  تعيين وتحديد مكاتب المجلس الفلسطيني) 14(

  
أن يأخذ بعين االعتبار منـع       (H-2)على الجانب الفلسطيني لدى تشغيله مكاتبه الجديدة في المنطقة          

أي أعمال استفزازية واحتكاك، أي إذا كانت إقامة مثل هذه المكاتب ستؤثر على النظـام العـام أو                  
  .رفين التعاون من أجل إيجاد حل مناسب لهذه المشكلةاألمن فعلى الط
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  الخدمات البلدية) 15(

  
لالتفاق المؤقت، تقدم خدمات البلدية بشكل منظم       ) 1(في الملحق رقم    ) 7(من البند   ) 5(طبقاً للفقرة   

ني ومتواصل لسائر أنحاء المدينة وأجزائها بالكيفية والنوعية والمستوى نفسه، ويقوم الجانب الفلسطي   
  .بتحديد نفقات األعمال المنفذة والمواد المستخدمة لهذا الغرض وكلفتها دونما تمييز

  
  الوجود الدولي المؤقت) 16(

  
 (TIPH)يوافق الطرفان على إجراءات ال       (TIPH)فيما يخص الوجود الدولي المؤقت في الخليل        

  .في كل ما يخص أعضاء القوة الدولية ومناطق عملها
  

  ) 1 (الملحق رقم) 17(

  
ليس ألي طرف الحق في أن يقلل من شأن القوى األمنية والمسؤولية األمنية أو ينقص منها وقفـاً                  

  .لالتفاق المؤقت) 1(للملحق رقم 
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