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البلدة العتيقة يف اخلليل منوذج حي لعمليات 
االستيطان والتهويد املمنهجة.  اليت يفرضها 
االحتالل لتحويل  حياة املواطنني إىل واقع 
مؤمل، من خالل إجراءاته القمعية اهلادفة إىل 
تصفية الوجود الفلسطيين يف املنطقة، عرب 
وضرب  حركتهم  وشل  املواطنني،  إرهاب 
حماولة  واملعيشية، يف  االقتصادية  مصاحلهم 
لعزل البلدة وفصلها عن حميطها وماضيها 

التارخيي واحلضاري. 

خطــة تهويد اخلليل وصلــت إىل مراحل 
متقدمــة يف هذه الفــرة، فاالحتالل يعمل 
علــى قدم وســاق إلقامة بؤر اســتيطانية 
جديدة وتوسيع مستوطنات مقامة ومصادرة 

مزيد من أراضي املواطنني. وزيادة التنكيل 
باملواطنني مــن قبل قطعان املســتوطنني، 
ناهيك عن تضييق اخلنــاق عليهم بإقامة 
الدائمة  العســكرية  النقــاط  عشــرات 
التجول لفرات  والطيارة وفرض حظــر 
طويلة، وقطع ســبل رزقهــم وتكبيدهم 
خســائر مجة بإغالق مئات احملال التجارية 
وعزل املدينة، التجارية تارخييا، عن القرى 
واحملافظــات األخــرى. واجلديــر ذكره أن 
قــوات االحتالل ومســتوطنيها يف اخلليل 
يستهدفون، بشكل أساسي، الفئات األكثر 
حساسية وتأثرا بالضغوطات، وهم الفتيان، 
يف سن املراهقة وأوائل الشباب، والفتيات 
اليافعات، لزرع اخلــوف واليأس والرغبة 

الرحيل يف نفوس جيل كامل من الشباب. 
وقــد أجربت محلة التعذيب والرويع هذه 
42% مــن املواطنني على إخالء  منازهلم يف 

البلدة العتيقة. 

وبعــد، فاملطلوب تكاتــف اجلهود الرمسية 
والشعبية واألهلية للتضامن مع  املواطنني 
يف اخلليل، ومن موقعنا هذا فإننا ندعو كافة 
والفعاليات  الرمسية واألهلية  املؤسســات 
الشــعبية إىل املشــاركة، مع أكثــر من 70 
مؤسسة رمسية وشــعبية وأهلية، يف احلملة 
الوطنية لكسر احلصار عن البلدة العتيقة، 
واملشاركة يف إعداد خطط وطنية، إلنقاذها 
واعتمادها إرثــًا حضاريًا وإنســانيًا جيب 

احلفاظ عليه. 

ملحق مجتمعي يعنى بشؤون املدن واحملافظات الفلسطينية يصدر ملرة واحدة عن مركز معــاً
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يف اخلليــل.. 
منـوذج استيطـان وتهويـد

بقلم : جابر الطميزي 
 منسق اللجان الشعبية ملقاومة جدار الضم والفصل 

العنصري يف حمافظة اخلليل

اخلليل حتت االحتالل 

فمنــذ احتــالل املدينة ســنة 1967، 
اتبعت الســلطات سياســة ممنهجة، 
مواطنيها  وتهجــر  املدينة  لتفريــغ 
مســتوطنني  وإحــالل  وتهويدهــا، 
مكانهم ، ومتثلت هذه السياســة، يف 
البداية، باالســتيالء على أراضي يف 
حميط املدينة واالســتيطان عليها، ثم 
يف االســتيالء على قلبهــا ومركزها 
االحتالل  قــوات  ومنحت  النابض، 
تســهيالت للمســتوطنني، ويف احد 
التقارير الــيت أعدتها إدارة االحتالل 
املدنية جاء أن ) دولة إسرائيل، تظهر 
بصورة ســيئة، فيما يتعلــق بتطبيق 

»القانون«! يف مدينة اخلليل(.

البــدايـات

 بدأت أول حماولة استيطانية يف املدينة 
سنة 1968، مبصادرة أراض إلقامة بؤرة 
»كريات  ملســتوطنة  أولية  استيطانية 
أربع«، ثم توالت حماوالت االستيطان 
بوترة اكرب، ومتثلت يف استيالء حفنة 
من املســتوطنني على مبنــى الدبويا 
وأقامت عليه مستوطنة )بيت هداسا( 
سنة 1979، ومدرسة أسامة ابن املنقذ 
االبتدائية ســنة 1982، وأقاموا عليها 
االســتيطاني.  بيــت رميون(  موقع) 
ويف ســنة 1983، هــدم االحتالل 12 
مبنى يف ســوق اخلضار، وأقام جتمع 
مكانها،  االستيطاني  افينو(  )أبراهام 
ويف نفــس العام  بدأ االحتالل إقامة 
مســتوطنة )جفعات خارصينا( ، ويف 
ســنة 1984، بــدأ االحتــالل بإقامة 
مستوطنة )بيت حجاي (، ويف نفس 
السنة، سيطر املستوطنون على املوقع 
األثري »تــل الرميــدة«، وأقاموا فيه 
اتفاقية  أعقاب  متنقلة، ويف  كرفانات 
اخلليل يف عام 1997، مت تقسيم املدينة 
H1، جغرافيا وبشــريا إىل قســمني
وH2، وازدادت إجــراءات تهويــد 
املدينة، وأخذت أشــكاال وأســاليب 
البيوت وتهجر  منها هــدم  عديدة، 
املواطنــني وإغالق احملالت التجارية، 
بأوامــر عســكرية، وبشــكل دائم، 
ويراوح عــدد احملالت املغلقة نتيجة 
هذه األوضاع بني 1000-1500 حمل، 
توجد يف البلدة القدمية ومنطقة سوق 
اخلضــار املركزي، إضافة الســتمرار 
منع التجول لفرات طويلة ومتكررة، 
وإطالق النار عشوائياً، وقتل األطفال 
بــارد. مثل االعتداء  بدم  واملواطنني 
حتى املوت على املواطن عمران أبو 
محدية، وإحراق املنــازل واملمتلكات، 
ومداهمــة البيــوت ليــال نهــارا، 

واالعتقــاالت باجلملة، واالســتيالء 
علــى البيــوت واحملــالت التجارية 
ونهب حمتوياتها، وفرض قيود قاسية 
على حركــة املواطنــني، وبناء جدار 
الضــم والفصل العنصــري، على 
طول عدة كيلو مــرات، حول البؤر 
االستيطانية، وتدمر وجتريف األرض 
واألشــجار، وزج املواطنني يف سجن 

كبر. 
 

احلرم الشريف

بعد جمزرة احلرم اإلبراهيمي عام 1994، 
اليت ارتكبها اجملرم باروخ جولدشتاين 
ضد املصلني، واليت راح ضحيتها 29  
مواطنا، مت تقسيم املسجد إىل قسمني. 
القسم األكرب، ويشكل ثلثي مساحة 
احلرم مت ختصيصه لليهود وحتويله إىل 
كنيس. وُأغلق احلرم يف وجه املصلني، 
اليهود  املناسبات  مدة 10 أشهر، ويف 
وجه  يف  كليا  احلرم  يغلق  الدينية 

املسلمني. 

وعند انطالق انتفاضة األقصى، صدر 
املمتدة  املنطقة  يعترب  عسكري،  قرار 
وشارع  والسوق  السهلة  منطقة  من 
منطقة  حييطها  وما  واحلرم  الشهداء 
عسكرية مغلقة، حيظر على املواطنني 
عبورها.   ومنذ عام 2000، جرى إغالق 
املسجد أكثر من 22 يوما، حيث مينع 
اآلذان أليام عديدة يف الليل والنهار 

وأيام السبت وأيام أعياد اليهود. 

ويف شهر أيار من عام 2007 ، منع اآلذان 
االحتالل  ووضع   ، مرة   70 من  أكثر 
عسكرية،  حواجز  عشرة  من  أكثر 
مجيع  على  الكرونية  وبوابات 
اجلهات احمليطة باحلرم، إلعاقة وصول 
املصلني  عدد  فتناقص  إليه،  املصلني 
املضايقات،  هذه  بسبب  اجلمعة  أيام 
مصليًا   50 إىل  مصل   آالف   10 من 
فقط. ويف نفس العام ، بنى االحتالل 
غرفة يف صحن املسجد، لتكون كنيسًا 
لليهود، وحصنوها بزجاج فاصل مضاد 
يسمح  وال  احلرم.  داخل  للرصاص، 
أية مواد صلبة، مهما  بإدخال  للعرب 
كان  احملسنني  بعض  أن  حتى  كانت، 
تستطع  مل  صغرة  ماء  بثالجة  تربع  

مديرية األوقاف إدخاهلا إىل احلرم.

احلواجز والبوابات االلكرتونية

 هناك أكثر من  101 من حاجز حديدي 
الكرونية،   بوابات  وســبع  وإمسنيت، 
ومخس  بوابــات مغلقــة، وحواجز 
طيارة، ونقاط عسكرية يف الطرقات، 

وعلى أســطح املنازل. ويتواجد أكثر 
من ثالثــة آالف جندي خلدمة ومحاية 

600 مستوطن. 

التهجر القسري

وكان يعيش يف البلدة أكثر من )35( 
ألف مواطــن، ُهّجر معظمهم وبقي 
االعتداءات  نتيجــة  آالف،  بضعــة 
واالســتيطانية،  االحتاللية  واهلجمة 
التجارة  قطاع  وضرب  واســتهداف 
واالقتصــاد، واالعتــداءات املتكررة 
على املواطنني وأبنائهم وممتلكاتهم، 
وحتويل بعض املساجد واملدارس إىل 
نقاط اســتيطانية، مثل مدرسة أسامة 
ابن املنقذ ومســجد األقطاب الذي 
ســيطر عليــه املســتوطنون، واحلرم 
اإلبراهيمــي الشــريف، وحمطــات 

الوقود واحلافالت املركزية.

دور السماسرة احملليني

على  االستيالء  املستوطنون  وحياول 
العقارات عن طريق التزوير، مبساعدة 
احملليني  والعمالء  السماسرة  بعض 
االحتالل،  قوات  قبل  من  احملميني 
حيث مت تزوير أوراق ملكية  وقيود 
مالية، باسم احد العمالء السماسرة، 
الناظر،  لعائلة  يعود  بيت  لبيع 
وكذلك بيع بيت يف تل الرميدة يعود 
بنفس  الكركي،  زكريا  املواطن  إىل 
احد  إىل  ملكيته  نقل  ومت  األسلوب، 

املستوطنني.

نداء العودة للبلدة القدمية 

 حتتــاج البلدة الكثر مــن مقومات 
الصمــود الضروريــة، مــا يتطلب 
اســتقدام مزيــد مــن املؤسســات 
الوطنية، وإســكان أعــداد اكرب من 
املواطنني، ومنحهم املزيد من احلوافز 
واالمتيازات، وجعل هذه اخلطوة مهمة 
وطنية ودينية ، تتكاتف من خالهلا كل 
اجلهود اخلرة، من ســلطة وأحزاب 
ومؤسسات وأفراد وجمموعات، لوضع 
آلية مشركة ومدروسة ، تكون على 
لتعود  واملســؤولية.  احلدث  مستوى 
البلدة القدميــة باخلليل، قلب املدينة 
االقتصــادي  وشــريانها  النابــض، 

والتارخيي واحلضاري. 

املصادر: بلدية اخلليل، جلنة إعمار البلدة 
القدمية، مديرية أوقاف اخلليل، اللجنة العامة 
للدفاع عن األراضي.

إىل  الوصول  من  ومنعونا  البيت، 
تفلح  ومل  الوحيد،  اخلارجي  احلمام 
كل االتصاالت يف إخراجهم، إال بعد 
أيضا  وأغلقوا  بلياليها،  أيام  أربعة 
تراب  بكومة  التجاري  حملي  باب 
وفد  بييت  إىل  حضر  وعندما  كبرة. 
 ، تضامين  بلجيكي سويدي مشرك 
البيت، واعتدوا على  اقتحم اجليش 
أعضاء الوفد وقيدوهم معنا وُشبحنا 
تضامين  وفد  جاء  وبعدها  مجيعا. 
أمريكي، ونام يف بيتنا، فجاءت قوة من 
اجليش والشرطة يف الليل، وأخرجت 
احتجزوني  و  بالقوة،  الوفد  أعضاء 
مرات.  عدة  علينا  واعتدوا  وأوالدي 
وتابع نضال »يف إحدى املرات ، جاء 
ساعة  يف  احلدود،  حرس  من  أفراد 
متأخرة من الليل، وأيقظونا مجيعا من 
جنسي  فيلم  عرض  وحاولوا  النوم، 
وزوجيت،  أطفالي  أمام  معهم  جلبوه 
وحطمت  ذلك،  رفضت  وحينما 
جهاز الفيديو اعتدوا علي بالضرب 
املربح ُنقلت على إثره إىل املستشفى، 
ومعهم  التالي،  اليوم  يف  رجعوا  ثم 
جمندات، ومارسوا الرذيلة على سطح 

املنزل، على مسمع أفراد أسرتي. 

نضال  أضاف  البيوت،  هدم  عن  أما 
»هدموا عدة بيوت كبرة، تتألف من 
اخلضار،  سوق  موقع  يف  طوابق  عدة 
العويوي،  حامد  إىل  ملكيتها  تعود 
وبيت آخر، يسكنه عثمان أبو عيشة، 
هدم حبجة وجود كنيس أسفله، وبيت 
منه  جزء  ُهدم  ألشرباتي،  جنيب  أبي 
لبناء اجلدار، وغرهم مواطنون كثر«.

 

غيض من فيض 
  

  وأضــاف العويوي أن من بني هذه 
املضايقات، منع ســيارة اإلسعاف من 
نقل زوجيت إىل املستشــفى للوالدة، 
مــا أدى إىل موت املولــود، ومت إنقاذ 
زوجــيت بأعجوبــة، ومــرة أخــرى 
أســقطت زوجيت مولودا آخر، جراء 
ضربنا بقنابل الغاز املسيل للدموع. 
ثم جاء نفس املســتوطن مرة أخرى، 
وكرر علي نفس العرض، وزاد على 
ذلك إغراءا جديدا أال وهو تهجري 
وعائليت إىل أية دولة اختارها، وحينما 
رفضــت وقلت له »لــو طوبت لي 
العــامل كله، ملــا قبلته مثنــا لبيع ديين 
ووطين وضمري«، بدأ فصل آخر من 
املضايقــات، فاعتدى جنود على ابين 
»سعيد« وكسروا مججمته ومنعوه من 
الوصول إىل املستشــفى، حتى حضر 
وفد أجنيب من فريق السالم املسيحي 
)CTP(، وبعدها اعتدوا على ولدي 
الثاني »ثائر«: بقطعة حديد استقرت 
يف ركبته، ومن ثم اعتدوا على ولدي 
الثالث »غاندي«، وكســروا ساقه يف 
موقعني. وعانى ابين ســعيد  وابنيّت 
الصغرتني، جراء ذلك، حالة نفسية 
ســيئة للغاية، حتــى اهتمت مجعية 

نروجيية متخصصة بعالجهم.

وتواصل اعتداء االحتالل ومستوطنيه 
املاء  خطوط  ففصلوا  البيت،  على 
خاصة  عديدة،  مرات  والكهرباء، 
عمال  ومنعوا  التجول،  منع  أيام  يف 
وحينما  إصالحها.  من  البلدية 
وادي  يف  الفدائية  العملية  وقعت 
مدخل  املستوطنون  احتل  النصارى، 

القدمية، سجنه  البلدة  أهالي  من  العويوي   فريد  نضال  املواطن      
االحتالل سبع سنوات، ويسكن بيتا مالصقا متاما لبيوت املستوطنني، 
روى لنا مسلسال من املضايقات اليت يتعرض وعائلته هلا على أيدي 
املستوطنني   احد  »جاءني  نضال:  يقول  اإلحتالل،  وجيش  املستوطنني 
رفضت  وحينما  للبيت«،  مثنًا  نقدا،  دوالر  مليون  مبلغ  علي  وعرض 
املضايقات  ازدادت  بعدها   ، أوالدك«  »ستخسر  وقال:  هددني  وطردته، 

شراسة، ومل نعد نعرف طعما للراحة أو اهلدوء. 
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مقـــدمة
حمافظة اخلليل أكرب حمافظات الضفة الغربية وأكثرها سكاناًً، تقع يف أقصى جنوب الضفة الغربية، ويقطنها 
551.130 مواطناً، يف 145 جتمعًا سكانياً. تبلغ مساحة احملافظة 1067.5 كيلومرًا مربعًا )1(،  أما التجمع السكاني 

األكرب واألكثر أهمية فيها فهو مدينة اخلليل، اليت يبلغ عدد سكانها  170.000  نسمة. 

اعتداءات متكررة 

• مواطنني، يف مواجهات مباشرة مع  منذ بداية عام 2005، استشهد 25 مواطنًا يف حمافظة اخلليل، وجرح 508	
قوات االحتالل اإلسرائيلي وقطعان املستوطنني .

 . • فرض حظر التجول على احملافظة لفرات بلغ جمموعها 154 ساعة، منذ كانون الثاني 2005	
. • فرض 316 قيدًا على التنقل يف مدينة اخلليل حتى نيسان 2008	

. % •  نسبة البطالة يف اخلليل هي األعلى يف الضفة الغربية، وتبلغ تبلغ 28	
•أدى التهجر القسري من البلدة القدمية من مدينة اخلليل إىل تقليص عدد املواطنني، هناك، من حوالي  	

10.000 نسمة يف اخلمسينيات، إىل ما ال يتجاوز 400 نسمة يف أواسط التسعينيات.

)املصدر: مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية - أوتشا، )OCHA(، واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين(. 

املدينة  حتت وطأة التجزئة والعزل والتهجري القسرينزيف يف اخلليل

»بروتوكول« اخلليل
جرى  اخلليل،  اتفاق  »بروتوكول«  مبوجب 
منطقتني  إىل   1997 عام  املدينة  تقسيم 
إداريتني، هما منطقة هـ H1(  1( وختضع 
، ومنطقة هـ 2   الفلسطينية  إلدارة السلطة 
)H2( وختضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة، 
وتغطي 20% من مساحة املدينة، مبا يف ذلك 
البلدة القدمية، وأربع مستوطنات إسرائيلية 
أربع«  »كريات  ومستوطنة  املدينة،  مركز  يف 
البعيدة عن املركز . وقد رزحت هذه املنطقة، 
هـ 2 ، حتت مئات من األوامر االحتاللية، 
شديدة  وقيود  العسكرية،  واالجتياحات 
من  هلا  حصر  ال  واعتداءات  التنقل،  على 
املستوطنني. ما أدى لعزل مركز املدينة عن 
يقوض  الذي  األمر  احلضرية،  املنطقة  بقية 
ورد،  ما  خبالف  وتواصلها،  املدينة  وحدة 
املشار  الربوتوكول  نصوص  يف  بوضوح،  
اجليش  أعاد  الثانية،  االنتفاضة  ويف  إليه. 
اإلسرائيلي  احتالل منطقة هـ 1، وأقام فيها 
التنقل،  على  قيودًا  وفرض  تفتيش  نقاط 
الفلسطينية  السلطة  إدارة  لنسف  أدى  ما 
لالتفاقيات   إضايف  تقويض  يف  للمنطقة، 

اليت مت التوصل إليها . 

خلفية عامة
تقع مدينة اخلليل على طريق التجارة التارخيي 
بني القاهرة ودمشق، على ارتفاع 1000 مر عن 
سطح البحر األبيض املتوسط، وتتمتع بأراض 
زراعية خصبة، وكانت  مركزًا للتجارة والتبادل 
بكروم  تالهلا  وتزخر  طويلة.  لفرة  التجاري، 
ويسميه  الدبس،  منه  يصنع  الذي  العنب، 
ويذكر  األسود.  اخلليل  بعسل  توددًا،  البعض، 
واملصنوعات  واجللود   األحذية  صناعاتها  من 
هذه  وتسوق  والسراميك،  املميزة  الزجاجية 

املصنوعات يف أحناء فلسطني واخلارج. 

يف تناقض صارخ مع ماضيها الثري والبهيج، فإن 
اخلليل اليوم جمزأة ويتعرض مواطنوها للقمع 
يف  الوحيدة  املدينة  وهي  والتنكيل.  واإلرهاب 
الضفة الغربية، واملركز احلضري الوحيد خارج 
نطاق القدس، الذي أقيمت يف قلبه مستوطنات 
إسرائيلية . لقد أدى وجود املستوطنني فيها إىل 
شديدة  قيود  وفرض  والتجزئة  األمن  انعدام 
املدينة  مركز  يف  خاصة  املواطنني،  تنقل  على 
التارخيي، الذي كان ذات يوم نابضًا باحلياة، ما 

أدى لتهجر آالف املواطنني قسرًا. 

بني املاضي واحلاضر
يف  مدينة  أقدم  ثاني  وهي  اخلليل،  تتمتع 
فلسطني، بأهمية دينية وثقافية وتارخيية مرموقة . 

فقد مر منها الرومان والبيزنطيون 
واجليوش اإلسالمية والعثمانيون 
هؤالء  كل  وترك  والربيطانيون، 
بادية  زالت  ما  اليت  بصماتهم، 
ومباني  شوارع  يف  للعيان، 
هذا.  يومنا  حتى  القدمية  البلدة 
فهو  شهرة  األكثر  املوقع  أما 

مغارة  يضم  الذي   اإلبراهيمي  احلرم 
اآلباء )الغار(، إذ يعتقد أن النيب إبراهيم 

أبنائهم  وأبناءهما وزوجات  وزوجته سارة 
مدفونون فيها. 

التحركات  انتشرت  كانت   ،  1929 عام  يف   
بسبب  القدس،  يف  تفجرت  اليت  اجلماهرية 
يهودية  أماكن  على  بالسيطرة  تتعلق  قضايا 
يف  يهوديًا   67 ملقتل  أدى  ما  مقدسة،  وإسالمية 
مدينة اخلليل، معظمهم من األوروبيني الذين 
كانوا هاجروا، حديثاً، إىل فلسطني، وجراء ذلك، 

أجلى الربيطانيون اليهود عن اخلليل . 

وعند وقوع النكبة عام 1948، جلأ أهالي منطقة 
بئر السبع إىل حمافظة اخلليل، وما زال الكثرون 
خميم  هما  لالجئني  خميمني  يف  يقطنون  منهم 
العروب ويبلغ عدد املواطنني فيه 9859 نسمة، 
وخميم الفوار الذي يأوي 7630 نسمة، ويقطن 
من  حجر  مرمى  على  الالجئني  هؤالء  بعض 

بيوتهم األصلية )2(. 

عام  اإلسرائيلي  االحتالل  أعقاب  يف 
اسرائيلية  مستوطنات  أقيمت   ،1967
جرى   ،1997 عام  ويف  اخلليل.  مدينة  وسط  يف 
تقسيم إدارة املدينة، مبوجب بروتوكول اخلليل، 
ضمن اتفاقية أوسلو، واليوم فإن البلدة القدمية، 
اليت كانت ذات يوم قلب املدينة النابض، تعج 
اليوم   أصبحت  املختلفة،  والبضائع  باألسواق 
مهجورة ومعزولة عن بقية أحناء املدينة، بفعل 
مرافق  وُأغلقت  التنقل،  على  املتعددة  القيود 
مغادرتها،  على  التجار  وُأجرب  فيها،  اخلدمات 

وبلغت البطالة ذروتها.  

 )2(
www.un.org/unrwa/refugees/westbank.html

خارطة مدينة اخلليل حسب تقسيمات اتفاقية أوسلو   )1( فلسطني باألرقام، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، 2007. 

الصفحة اإللكرونية

مركـز العمـل التنموي/ معــــا
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صلوات حتت النار
يف اخلامس والعشرين من شباط عام 
1994، وكان ذلك يف شــهر رمضان،  
دخــل مســتوطن إســرائيلي مــن 
مستوطنة »كريات أربع« مرتديًا الزي 
العســكري، دخل الردهــة اليت كان 
املواطنون يــؤدون فيها صالة الفجر، 
ليطلق النار عليهم، فقتل 29 مواطنًا 
وجرح 125 آخريــن . وعقب اجملزرة 
االحتالل  ســلطات  فرضت  مباشرة، 
اإلســرائيلي  حظــر التجــول على 
أهالي املدينــة، ومنعتهم من التوجه 
إىل احلــرم، وأتبعــت ذلك تقســيم 
احلرم، لتبقي على  نسبة  40 %، فقط، 
من مساحته مسجدًا، واعتربت غالبية 
املساحة كنيسًا للمستوطنني، الذين ال 
يقارن عددهم بأعداد مواطين  املدينة.

املستوطنات اإلسرائيلية يف حمافظة اخلليل
عدد السكان )2006(تاريخ اإلنشاءاملستوطنة

البلدة القدمية من اخلليل:
أبراهام أبينو
بيت هداسا
بيت رومانو
تل الرميدة

1968  600 -500

1967448كفار عتصيون  
جمموع السكان 19726985كريات أربع وجفعات خارصينا

1977345ميجدال عوز
1980462ميزادوت يهودا

1981167تيليم
1981357كارميل
1891370ماعون

1982225إشكيلوت
1982172نيجوهوت

1983220أدورا
1982392بيين هيفر
1983752عطنائيل
1983737سوسيا

3891538تيين
1984257أصفر

1984477حجاي
1984696كارمي زور

1985368شيماعا
1989416شاني

---7991سانسانا
Foundation for Middle East Peace :املصدر

املؤسسة للسالم يف الشرق األوسط 

تعترب مغارة اآلباء )الغــار( يف احلرم اإلبراهيمي، اليت يعتقد 
أنها املــكان الذي دفن فيــه كل من النيب إبراهيم وســارة 
واسحق ورفقة ويعقوب والئقة ويوسف، وتعترب املغارة املكان 
الثاني يف فلسطني األكثر قداسة بالنسبة للمسلمني، بعد قبة 
الصخرة املشَرفة .ويعترب احلرم املْعلم األكثر شهرة تارخيية يف 

اخلليل، ويبقى يف دائرة االستهداف من قبل االحتالل. 

احلق يف حرية العبادة  مقيد إىل حد كبر، 
إذ يتوجــب على املواطنني املرور عرب 
باب دَوار وثالث نقاط تفتيش، على 
األقل،  ال تسمح سلطات االحتالل، 
غالبا، باملرور عربها. ففي شهر رمضان 
2007 مثاًل، ُأغلق احلرم أمام املواطنني 
لستة أيام، ويف إحدى املناسبات، أدى 
اإلغالق إىل احتجاز املصلني لساعتني، 
كما ألقى املستوطنون النفايات على 
املصلني، يف ليلــة القدر من رمضان، 
وقذفتهم قوات االحتالل اإلسرائيلي 
بالقنابل الصوتية، أثناء تواجدهم يف 
الســاحات، ما أدى إىل قطع الصالة 

ونشر حالة من الرعب )3(. 
هذه  مثل  أن  للقول  بنا  حاجة  وال 
على  تطبق  ال  واإلجراءات،  القيود 
حيتفلون  زالوا  ما  الذين  املستوطنني، 

سنويًا بذكرى جمزرة احلرم. 

املستوطنات: ثقافة اإلفالت 
من العقوبة

يف  االستعمارية  إسرائيل  لسياسات  رئيسًا  هدفًا  زالت  وما  اخلليل  كانت 
اليت  الوحيدة  الفلسطينية  املدينة  القدس،  باستثناء  وهي  الغربية،  الضفة 
أقيمت املستوطنات االسرائيلية يف وسطها. هناك مخس وعشرون مستوطنة يف 
حمافظة اخلليل، وما زالت النقاط االستيطانية تقام بقبول سلطات االحتالل 
أربع  إسرائيل  أنشأت   ،1983 و   1979 وفيما بني عامي   . العلين  وتشجيعها 
الرميدة،  وتل  هداسا،  وبيت  رومانو،  وبيت  أبينو،  أفراهام  مستوطنات، هي 
وتضم 500 إىل 600 مستوطن اسرائيلي، من املتعصبني قوميًا ودينياً، اذ يتصف 

سلوكهم بالعنف املستمر ضد املواطنني . 

ويتمتع املستوطنون يف اخلليل بدعم ومحاية اجليش اإلسرائيلي، األمر الذي 
مكنهم من طرد املواطنني ، وضم مساحة كبرة من البلدة القدمية . وكان من 
وأوامر  العسكرية  األوامر  ومئات  املستوطنون،  ميارسه  الذي  العنف  نتائج 
اإلغالق، أن تعرض املواطنون للطرد والتهجر القسري،  وأصبحت البلدة 

القدمية، عملياً، منطقة أشباح، بعد أن كانت قلب املدينة الثقايف والديين . 

 .)OCHA( ،املصدر: مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية(

)3(  أوتشا، راصد الشؤون اإلنسانية، أيلول 2007.

احلرم 
اإلبراهيمي

رسم قطاعي: عدد اعتداءات املستوطنني يف حمافظة اخلليل حسب املنطقة، 
حزيران 2007- حزيران 2008  .

اخلليـل هـ 2 / 96
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إعتداءات على 
املواطنني 

تزداد االعتداءات على املواطنني، وتشر بيانات 
اللجنُة الدولية للصليب األمحر، إىل أن االعتداءات 
تضاعفت ثالث مرات خالل السنوات اخلمس 
املاضية. ويندر أن حتقق الشرطة االسرائيلية يف 
هذه االعتداءات، وهي إن فعلت فإنها تتوصل 
يف معظم احلاالت إىل استنتاج يقول بأنه »مل يكن 

باإلمكان حتديد اجلناة«. 
 ،  Dignity denied األمحر،  للصليب  الدولية  اللجنة 

تشرين الثاني 2007.  

نتيجة  اخلليل  مدينة  هلا يف  بوجود  الدولية  املنظمات  العديد من  حتتفظ 
للوضع الراهن، ولعل أكرب هذه املنظمات منظمة التواجد الدولي املؤقت 

)TIPH( يف اخلليل – تيف

وهي منظمة حكومية ُأنشأت يف أعقاب جمزرة احلرم اإلبراهيمي، وصدور 
قرار جملس األمن رقم 904 . و»تيف« هذه، من خمرجات اتفاقيات أوسلو، 
متفقًا  تفويضًا  أعطيت  فقد  املتحدة،  األمم  نظام  خالل  من  تعمل  وال 
عليه، بني منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، مدته ستة أشهر 
قابلة للتجديد. وتقتصر نشاطات »تيف« على املالحظة واملراقبة وتقديم 
التقارير إىل الدول األعضاء فيها، اليت ميكن أن تتدخل لدى السلطات 
ميزانية  لديها  أن  كما   ، الدبلوماسية  القنوات  خالل  من  الصلة،  ذات 

حمدودة لتمويل ودعم مشاريع جمتمعية . 

وبناًء على دعوة رئيس البلدية عام 1995، حتتفظ جمموعة الفريق املسيحي 
لصنع السالم )CPT( بوجود هلا يف اخلليل منذ ذلك الوقت. وانضم إىل 
هذه اجملموعة  عام 2001  برنامج )EAPPI( )برنامج املرافقة املسكوني 
يف فلسطني وإسرائيل(. وتقوم كل من هاتني املنظمتني غر احلكوميتني 
مبهمات مراقبة، اذ يرافق أعضاؤهما  مواطنني يف مناطق مستهدفة، أثناء 
املستوطنني  من  هلم  احلماية  لتوفر  املدينة،  من   2 هـ  منطقة  يف  تنقلهم 

االسرائيليني، خاصة على الطرق املؤدية إىل املدارس . 

إال أن االعتداءات مستمرة على الرغم من وجود هذه املنظمات، بل إن 
أعضاء يف املنظمات الثالث تعرضوا هم أنفسهم لإلعتداء)5(.  ففي شهر 
من  العتداء  املرافقة  برنامج  يف  عضو  تعرضت  مثاًل،   2006 عام  نيسان 
مستوطن، وأصيبت جبرح يف الرأس تطلبت معاجلته غرزًا طبية . ويف آذار 
2007، أدخل أحد مراقيب »تيف« إىل املستشفى إثر اعتداء املستوطنني عليه 

ومواطنني يف شارع الشهداء. 

)5(  يف آب 2007، قام مستوطنان إسرائيليان من نقطة االستيطان  املتقدمة ميتزبي  يائر يف 
املنطقة اجلنوبية من اخلليل  أيضاً، مبهامجة مركبة ختص مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية، ما أدى إىل جرح أحد املوظفني .

 
No. of Settler Incidents in Hebron Governorate by Party Affected and Month, June 2007 -- June 2008
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)4(  بيانات خمتارة من إجياز أوتشا األسبوعي. 

رسم بياني: عدد اعتداءات املستوطنني يف حمافظة اخلليل حسب اجلهة املستهدفة يف الفرات الزمنية املبينة

ومن ابرز األمثلة  على تنكيل املستوطنني باملواطنني، ما 
تتعرض له املواطنة زليخة، اليت تقطن يف شارع الشاللة، 
عام  بشكل  املستوطنني  من  سنتني،  منذ  اعتداءات  من 
ومن إحدى املستوِطنات النساء، وتعرض للشتم املستمر 

والرجم باحلجارة، وقطع املياه عن مسكنها. 

منذ األول من كانون الثاني وحتى 30 حزيران من العام 
اجلاري، سجل التقرير األسبوعي ملكتب األمم املتحدة 
نفذها  فردياً،  اعتداءًا   26 اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
  2 هـ  منطقة  وممتلكاتهم، يف  املواطنني  مستوطنون ضد 
من اخلليل . ومشلت هذه االعتداءات إطالق نار وقذف 
قنابل حارقة وإلقاء حجارة، ومهامجة عائالت  يف بيوتها 
 35 إىل جرح  االعتداءات،   )50%( من هذه  أدى  وقد   .
مواطناً، بينهم مثانية أطفال. واستهدفت ثالثة من هذه 
االعتداءات مدارس لألوالد، وتسببت مخسة اعتداءات 

بأضرار جسيمة يف املمتلكات.

وقد رصدت ردود وتدخالت مقتضبة من جانب قوات 
االحتالل أو الشرطة اإلسرائيلية، يف ستة  حوادث فقط. 
مستوطنني  العتداء  منها  أربعة  يف  مواطنون  تعرض 
اعتقال  جرى  آخر  حادث  ويف  الحقاً،  اعتقاهلم  جرى   ،

على  احتجاجي  نشاط  شاركا يف  إسرائيلينْي  متضامننْي 
فقط،  واحدة  مرة  ويف  املنطقة.  يف  مستوطنات  إقامة 
مستوطنني،  اإلسرائيلية  االحتالل  سلطات  اعتقلت 

وأبعدتهم عن مدرسة كانوا اقتحموها )4(. 

للمواطنني  الباب  تفتح  أنها  تدعي  االحتالل  سلطات 
لتقديم الشكاوى اثر تعرضهم العتداءات املستوطنني، 
االدعاءات  بهذه  ثقة  لديهم  ليس  املواطنني  أن  إال 
محاية  حتت  جتري  االعتداءات  من  الكثر  وان  خاصة 
قوات اجليش والشرطة االحتاللية، باإلضافة إىل تعقيد 
أن  زليخة،  املواطنة  تقول  اإلجراءات.  هذه  فرة  وطول 
على املواطنني الذهاب إىل  مستوطنة إسرائيلية، تدعى 
قد  وهذه عملية  لتقديم شكاواهم،  خارصينا«  »جفعات 
تستغرق ست ساعات، وعادة ما تنتهي بتربئة املعتدين 
من املستوطنني، واألفظع من ذلك أن املواطنني املشتكني 
من  والتنكيل  األذى  من  ملزيد  بعد  فيما  يتعرضون 

السلطات. 

نقطة  املستوطنون  يدرك  إذ  هنا،  كبرية،  مشكلة  »لدينا 
ضعفنا، فيستخدمون أطفاهلم حتت سن املساءلة اجلنائية، 
أقل من الثانية عشرة. للرشق باحلجارة، وختريب اجلدران. 
إنهم اجلناح التكتيكي، بل اجلناح االسرتاتيجي للكبار.«

قائد الشرطة اإلسرائيلية، منطقة اخلليل، مقتبسة من »بلدة األشباح« 
اإلنسان يف  اإلسرائيلي حلقوق  املعلومات  مركز  بتسيليم،  إعداد: 
 ،)ACRI( إسرائيل  يف  املواطن  حقوق  ومجعية  احملتلة،  األراضي 

أيار 2007 . 

جبروح  أصيبوا  الذين  األطفال  من   %  81 حوالي 
بسبب اعتداءات املستوطنني عام 2007، كانوا من 

حمافظة اخلليل، حتديدا من منطقة هـ 2.
 Humanitarian اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 

Monitor. ، أيلول 2007.

الوجود الدولي يف اخلليل

السيدة زليخة تنظر إىل شارع الشاللة من خالل شبكة احلماية احمليطة مبنزهلا 

حوالي 70 % تقريبا من احلوادث الواردة يف الرسم أعاله، جرت يف منطقة هـ 2 من اخلليل. 49 % من هذه احلوادث 
أدت إىل إصابات، و51 % منها أدت إىل منع املواطنني من التنقل حبرية . 
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6 مدينـة تقــاوم التهويد  

ازدياد اعتداءات فتيان املستوطنني 
يــزداد العنف والتنكيل الذي يقرتفه املســتوطنون ، بأيــدي أطفاهلم، الذين يلقون 
التشجيع والثناء من الكبار على اقرتاف اجلرائم، بقصد جتنب العواقب »القانونية« 
هلذه االعتداءات )6(. فالقوانني اإلسرائيلية املطبقة على املستوطنني، حتدد سن املساءلة 
اجلنائية باثين عشــر عامًا، وبدل تطبيــق »القانون« على القاصرين، فان ســلطات 

اإلحتالل متنحهم عفوًا مطلقًا. 

 600 االحتالل حبماية  قوات  1500 جندي وشرطي من  اكثر من  يقوم 
 35.000 ب  ينكلون  بذلك  وهم  اخلليل،  مدينة  قلب  يف  مستوطن 
مواطن يف منطقة هـ 2، حيث يتعرض املواطنون باستمرار للتفتيش، 
واالحتجاز، واالعتقال، واالعتداءات بالضرب على أيدي املستوطنني 

واجليش والشرطة. 

ومن أفظع اجلرائم اليت اقرفها االحتالل قتل املواطن عمران أبو محدية 
18عاماً، عام 2002. إذ اجربه اجلنود على ركوب سيارة جيب عسكرية، 
املنطقة  إىل  يساق  أن  قبل  واألذى  للضرب  وتعرض   ،2 هـ  منطقة  يف 
الصناعية يف املدينة، حيث دفعوا به خارج سيارة اجليب بينما كان تنطلق 

مسرعة، ما أدى إىل مقتله )7(. 

االعتداءات العسكرية 
لالعتداء  املدارس  أطفال  يتعرض  حيث  اخلليل،  مدينة  يف  جتري  املستوطنني  ممارسات  أخطر   «
واالهانة، يف طريقهم إىل مدارسهم والعودة منها، ويتعرض أصحاب احملالت التجارية للضرب، 
ويعيش املواطنون يف خوف من إرهاب املستوطنني. على الرغم من األحكام اليت تصدرها احملكمة 
العليا، واليت تنص على أن من واجب »جيش الدفاع اإلسرائيلي« محاية املزارعني الفلسطينيني 
من املستوطنني، إال أن هناك شواهد تدل على أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تغمض أعينها عما 
يقرفه املستوطنون من عنف، بل تتعاون أحيانا مع املستوطنني يف االعتداء على املواطنني وإهانتهم 

. لقد شاهدت بعيين مثل هذا التصرفات من جانب »جيش الدفاع اإلسرائيلي« يف اخلليل.« 

)تقرير   ،2007 الثاني  كانون  الفلسطينية،  األراضي  يف  اإلنسان  حقوق  وضع  حول  املتحدة،  لألمم  اخلاص  املقرر 
مسرجع يف 18 متوز، من املوقع االليكروني ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان(.

عدد مرات تفتيش املواطنني يف حمافظة السنة
عدد مرات االحتجاز يف احملافظة اخلليل

2005619427

20061413736

2007925930

 حتى نهاية 
391398حزيران2008

املصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية- قاعدة بيانات محاية املدنيني .  

 ،)Ghost Town. )Bt’Selem and ACRI. May 2007( أشر إىل هذه الظاهرة يف  )6(
وكذلك يف مقابالت مع سكان يف منطقة هـ 2 ومنظمات تعمل فيها.

 http://www.btselem.org/english/beating_and_ :7( أتظر شرح قضية(
abuse/20080429_abu_hamdiyeh_verdict.asp
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طرق ممنوعة 
حيظر على املواطنني استعمال الطرق اليت تربط 
بني املستوطنات أو القريبة منها أو املؤدية إليها. 
أمر  مبوجب  شارعاً،   21 احلظر  هذا  ويشمل 
عسكري جرى جتديده يف متوز 2006. ومن أبرز 
األمثلة الصارخة على هذا الفصل العنصري، 
منع املواطنني من الوصول إىل الشارع الرئيس 
يف املدينة، وهو شارع الشهداء، وشارعْي الشاللة 
القديم واجلديد اللذين ميثالن العمود الفقري 
للبلدة القدمية من املدينة . كما أثر إغالق هذه 
املنطقة أمام املركبات وجعلها للمشاة فقط، أَثر 
على  يتوجب  إذ  فيها،  والتجارة  األعمال  على 
التجار أن جيدوا طرقًا بديلة لنقل البضائع إىل 

متاجرهم.

هناك 89 قيدًا على التنقل والوصول يف 
منطقة هـ 2، على النحو التالي :

 
- 14 نقطة تفتيش .
- 13 سورًأ حديديًا .

- 44 حاجزًا على الطرق .
- 13 بوابة .

- 5 أبراج مراقبة.

الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  املصدر: 
اإلنسانية-، خرائط اإلغالق، نيسان 2008. 

قيود على 
التنقل 

والوصول
قيود احلركة والتنقل يف اخلليل  هي األكثر من 
أية حمافظة أخرى يف الضفة الغربية، إذ تفرض 
نفســها على احلياة اليوميــة، وتعرقل أو متنع 
متاما إمكانية احلصول على اخلدمات األساســية 

والوصول إىل سبل العيش. 
فقد جرى تسجيل 316 حالة منفردة )8(، فرضت 
قوات االحتالل فيها قيودًا على التنقل يف نيسان 
2008، كان منهــا 89 حالة يف البلدة القدمية . إذ 
اجرب املواطنون يف منطقة هـ 2 على تســجيل 
أمساءهم لدى قوات االحتــالل املتمركزة على 
مداخلهــا، كي يتاح هلم الوصــول إىل بيوتهم، 
عالوة على األسئلة املطولة بهدف إضاعة وقت 

املواطنني والتفتيش املهني.

)8( عدد القيود الذي يلي ذلك كان يف حمافظة نابلس إذ بلغ 
عدد القيود فيها 104، مت فرضها على  التنقل. املصدر: أوتشا، 

خريطة اإلغالق، نيسان 2008. 

حظر التجول

بداية  منذ  االحتالل،  قوات  فرضت  اذ 
حظر  ساعات  من  مئات  الثانية،  االنتفاضة 
التجول على املواطنني يف اخلليل. وكان حظر 
يكن  مل  أشهرًا،  أو  أسابيع  يستمر  التجول 
يسمح للمواطنني خالهلا باخلروج من منازهلم 
وأدى  األساسية.  لشراء بعض حاجاتهم  إال 
حظر التجول إىل تدهور الوضع االقتصادي 
يف قلب املدينة الذي كان على شفا االنهيار 
ونفسية  اقتصادية  ضغوطًا  وأضاف  أصال، 
على  َأجربت  اليت  العائالت  على  هائلة 
احلصول  من  ممنوعة  ألشهر،  بيوتها  مالزمة 
ومن  والصحية  التعليمية  اخلدمات  على 
عدد  اخنفاض  من  الرغم  وعلى   . العمل 
املاضية، مع  السنوات  التجول يف  أيام حظر 
حركة  على  االحتالل  قوات  سيطرة  اكتمال 
ساعة   43 تسجيل  جرى  أنه  إال  املواطنني، 
منذ  احملافظة،  يف  فرضت  التجول  حظر  من 
أكثر  أيلول 2007 وحتى حزيران 2008، كان 

من ثلثها يف منطقة هـ 1. 

نقاط تفتيش طَيارة
تراوح عدد نقاط التفتيش الطَيارة )املتنقلة( يف احملافظة منذ حزيران 2007، وحتى حزيران 2008، 

بني أقل من 50 وأكثر من 99 نقطًة يف الشهر الواحد . 

عدد نقاط التفتيش الطَيارة املبلغ عنها يف حمافظة اخلليل، حزيران 2007- حزيران 2008 .

تشر التقديرات إىل أن قوات االحتالل 
اإلســرائيلي فرضت حظــر جتول  على 
البلدة القدمية من مدينــة اخلليل ، بلغ 
جمموع عــدد أيامــه 584 يومــاً، خالل 

االنتفاضة الثانية .

املصدر : مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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8 مدينـة تقــاوم التهويد  

قيود على 
الدخول إىل 

املدينة
أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يف حزيران 
املاضي، أنها أزالت عشرين إغالقًا أو حاجزًا 
حمافظة  يف  منها  )عشرة  التنقل،  حرية  يعرقل 
اخلليل، وستة يف رام اهلل، وأربعة يف نابلس(. 
الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  وقام 
اإلنسانية مبسح ميداني للتأكد من ذلك، فلم 
يعثروا على اثر تسعة منها يف حميط 400 مر 
من املوقع الذي حددته القوات اإلسرائيلية. 
ومن بني األحد عشر إغالقا املتبقية، تبني أن 
أهمية  بال  وأربعة  األهمية،  قليلة  منها  ستة 

تذكر، وواحدًا مل جتر إزالته .

)مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، حزيران 
)2008

ال يستطيع املزارعون من القرى احمليطة باملدينة 
الوصول إىل أسواقها، بسبب وجود إحدى عشرة 
نقطة عســكرية تتحكم بالدخول واخلروج من 
القرى إىل املدينة، كانت مجيعها مغلقة حتى شهر 
أيــار 2008، جرى بعده فتــح نقطة واحدة عند 
منطقة الفحص . وبالنســبة للمناطق األخرى 
يف الضفة الغربية، فإن نقاط التفتيش والطرق 
االلتفافية أدت إىل فصل التجمعات السكانية 
خــارج املناطق البلدية الرئيســة، وحرمتها من 
اخلدمات االجتماعية والعامة اليت تعتمد عليها. 
وســيتفاقم الوضع مع اكتمال بناء جدار الضم 
والفصل العنصــري يف منطقة اجلنوب، حيث 

سيضم أراض إضافية إىل إسرائيل. 

واالقتصادية  اإلنسانية  التأثريات 
القاسية للقيود املفروضة

يضطر  التنقل،  على  املفروضة  للقيود  ونتيجة 
وشاقًة  طويلًة  طرقًا  يسلكوا  أن  األطفال 
قريبة  كانت  اليت  مدارسهم،  إىل  للوصول 
مستوطنات  من  بالقرب  مارين  منازهلم،  من 
ساكنيها  من  العتداءات  ومتعرضني  اسرائيلية 
التنقل،  على  املفروضة  للقيود  ونتيجة  كما   .

يف 25 % من جمموع احلاالت اليت أبلغ عنها 
الثاني  كانون  وحتى   2000 أيلول  منذ   ،
2006، قامت قوات االحتالل بتأخري وصول 
أكثر  اخلليل،  يف  احلرائق  إطفاء  مركبات 
إىل  بالوصول  هلا  السماح  قبل  ساعة،  من 

هدفها. 
الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  املصدر: 

اإلنسانية 
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Kiryat Arba
Settlement

Tel Rumeida
Settlement

Givat Ha'avot
Settlement

Beit Hadassah
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H1/H2 refers to the division of the city of Hebron into an area
under the control of the PA (H1 - 80%) and another under the
control of the IDF (H2 - 20%) following its withdrawal in 1997.
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يضطر األطفال لسلوك طرق بديلة طويلًة وشاقًة 
ميرون  أصال،  القريبة  مدارسهم،  إىل  للوصول 
خالهلا قرب مستوطنات إسرائيلية ويتعرضون 
املداخل  عدد  تقلص  كما  املستوطنني.  لتنكيل 
املنظمات  تصل  أن  خالهلا  من  ميكن  اليت 
إىل  واإلطفاء،  اإلسعاف  وسيارات  اإلنسانية 
البلدة القدمية، تقلص إىل مدخل واحد فقط من 
أصل أربعة مداخل .  وبني أيلول 2000 وكانون 
الثاني 2006، سجلت دائرة اإلطفاء يف اخلليل 
انتظارًا مبعدل 15 دقيقة، للحصول على تصريح 
بالدخول إىل البلدة القدمية إلطفاء حرائق. ويف 
46 حالة، من بني 182 نداء تلقته الدائرة، جتاوز 
االنتظار مدة ساعة. ما اضطرت القائمني عليها 

إىل فتح فروع  يف املنطقة الصناعية من هـ 2.

و يقدر اهلالل األمحر الفلسطيين الوقت الذي 
يستغرقه وصول الطواقم الطبية إىل مريض يف 
كان  إذا  أما  دقيقة.   14 حبوالي  القدمية،  البلدة 
على سيارة اإلسعاف املرور عرب نقطة تفتيش، 

فإن معدل االنتظار يصل إىل 43 دقيقة )9(. 

حمافظة  يف  والوصول  التنقل  على  القيود 
اخلليل، نيسان 2008 :

- نقطتــا  تفتيــش على اخلــط األخضر إىل 
إسرائيل . 

-  12 نقطة تفتيش .
-  6 نقاط تفتيش جزئية .
-  29 بوابة على الطرق .

-  29 حاجز طرق .
-  127 تلة ترابية . 

املصدر: مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

عدد  اضطر  املشددة،  االغالقات  هلذه  ونتيجة 
واجملتمع  الفلسطينية  السلطـة  مؤسسـات  من 
يزيد  ما  مناطق أخرى.  إىل  االنتقال  إىل  املدني، 
األكثر  املناطق  يف  املواطنني  ومعاناة  تهميش 

تضررا )10(.  

)9(  أوتشا: إغالق البلدة القدمية يف اخلليل”. 
ووزارة  اخلليل،  نساء  مجعية  املؤسسات  هذه  تشمل   )10(

اإلعالم، واحتاد جلان العمل الزراعي.

خارطة االغالقات يف البلدة 
القدمية، آذار 2007 
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1Forty-five of the eighty-four
Barrier gates are open to
Palestinians with appropriate
permits.

Planned Barrier: path based on
Israeli Government map,
published April 30 2006 and IDF
land seizure orders. (Ministry of
Defence - Seam Zone Authority)

Constructed Barrier - path
extracted from satellite imagery
and verified by field survey as of
May 2006.              
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1 Not including an additional 76 checkpoints and obstacles
  in the Old City of Hebron (H2)

التعليـم حتـت التهديـد
أثر الوضع القائم بشكل خطر على حق األطفال يف التعلم. فاملناطق القريبة تسجل تدٍن يف احلضور إىل املدارس، 
احملافظة  يف  العام  املعدل  دون  كانت  املناطق  هذه  يف  )التوجيهي(  العامة  الثانوية  الدراسة  امتحانات  نتائج  أن  كما 

مبجملها.  

التعليم العالي يف اخلليل مستهدف أيضا من قوات االحتالل اإلسرائيلي . ففي كانون الثاني 2003، أغلقت هذه القوات 
أبواب جامعيت اخلليل وبولتيكنيك فلسطني يف املدينة . ومل يرفع هذا اإلغالق إال يف آب 2003. ومع ذلك، فخالل الثمانية 
أشهر االخرة اضطرت إدارتا اجلامعتني، إىل جدولة حماضرات لطالبهما يف مدارس ثانوية حملية، بعد ساعات الدوام 

املدرسية، يف بيئة صفية غر مالئمة للتعليم .

الدوام يف ثالث مدارس قريبة من مستوطنات

نسبة اخنفاض 2005-20042006-20032005-20022004-20012003-20002002-992001-2000املدرسة
احلضور

مدرسة قرطبة 
للبنات

1941961481398588101% 47

33 %327335269253207217215الفيحاء

اإلبراهيمية 
للبنني

532539428401309352365% 31

  
املصدر: مديرية الرتبية والتعليم -اخلليل

دراسة حالة:
مدرسة قرطبة

يف التسعينيات، كانت مدرسة قرطبة للبنات تضم حوالي 250 طالبة 
ادى  الفتيات  على  املتكررة  واالعتداءات  القسري  التهجر  أن  إال   .
اىل تقلص يف عدد الطالبات وصل إىل 78 طالبة فقط . تقول املديرة 
أبنائهم  »يهتم أولياء األمور بتعليم  احلالية للمدرسة، ريم الشريف، 
وبناتهم، إال أننا غر قادرين على محايتهم، فقد كان الوضع غر مالئم 
لتعليمهم .« فاالعتداءات اليت شنها املستوطنون  على املدرسة، خالل 
آب  املدرسة، يف  النار يف  إضرام  املاضية، مشلت  اإلثين عشر  األشهر 
الصليب  حساب  على  جتديده  أعيد  الذي  البستان  وختريب   ،2007
األمحر، يف تشرين الثاني 2007، وحماولة اقتحام املدرسة وكسر النوافذ 
واألبواب،  يف آذار  2008 . إال أن املشكلة الرئيسة على كل حال، هي 
االعتداءات املتكررة اليت يقوم بها فتيان املستوطنني الذين يرشقون 
الطالبات باحلجارة ، وهن يف طريقهن إىل املدرسة وأثناء العودة منها، 
أو يصرخون بكلمات مسيئة . وتضيف السيدة ريم  »تصل الطالبات 
إىل املدرسة إما باملرور عرب حاجز تفتيش، أو مناطق يسكنها مستوطنون، 

أو عرب املقربة، ما ميثل أسوأ بداية ليومهن«.  

قبل سنتني، أجرت إدارة املدرسة مسحاً، فوجدت أن ثلث الطالبات 
يعانني مشاكل نفسية، منها  األرق، وعدم القدرة على الركيز، وصعوبة 
البقية صفحـ 13ـة

خارطة االغالقات في محافظة اخلليل، آذار 2007 

مركـز العمـل التنموي/ معــــا
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دراسة حالة

دكان  يف  عامًا   55 من  أكثر  منذ  هشام  أبو  يعمل 
داخل  اإلبراهيمي،  احلرم  قرب  والتحف،  للهدايا 
مبئات  املزدحم  املدينة  مركز  يوم  ذات  كان  ما 
السكان واملفعم بالنشاط، والذي كان يؤوي  مئات 
العائالت، الوضع اليوم خمتلف متاما إذ أن االتجارة 
يف املنطقة متوقفة تقريبا، ومل يبق فيها سوى مخسة 
متاجر، ومتضي أيام كاملة ال يبيع أبو هشام خالهلا 

شيئا يذكر.

يتذكر أبو هشام بشوق األيام اخلوالي قبل االحتالل، 
عندما كان السياح يتدفقون على اخلليل من تركيا 
والعربية السعودية ومصر وبلدان أخرى. ورغم أن 
األمور ساءت إىل حد كبر خالل االنتفاضة األوىل، 
حمله  إغالق  على  االحتالل  قوات  أجربته  عندما 
اليت  تلك  كانت  فرة  أسوأ  أن  إال  سنوات،  عدة 
رافقت تنفيذ اتفاقيات أوسلو،حسب قوله، والقيود 
القاسية اليت فرضت على املواطنني يف أعقاب جمزرة 
القيود خالل  ازدادت هذه  وقد  اإلبراهيمي،  احلرم 

االنتفاضة الثانية.

األيام،  هذه  هشام  ألبي  بالنسبة،  للعمل  الذهاب 
للرزق،  أكثر من كونه كسبا  فراغ  هو مسألة ملء 
فمردود املتجر ال يكاد يكفي النفقات اجلارية. وألنه 
عليه  فإن  جوهر  جبل  من  قريبة  منطقة  يف  يقطن 
استخدام املواصالت حتى نقطة التفتيش، ليجتازها 
سرًا على األقدام، ويستكمل املسافة الباقية سرًا 
أيضا، مرورا عرب نقطيت تفتيش أخريني. وتستهلك 
هذه الرحلة وقتًا طوياًل، ويزيدها صعوبًة التنكيل 
واالهانات من قبل جنود االحتالل. ومينع أبو هشام، 
مرتني أو ثالثًا يف الشهر الواحد، من الوصول إىل 
حمله، كما ال يسمح له بفتح حمله يف فرات األعياد 

اليهودية .

وأثناء عمله يف حمله، يواجه أبو هشام، صنوفا أخرى 
من التنكيل، ففي املرات القليلة اليت يدخل زبائن 
حمله، يتعرضون للمضايقة واالعتداء من املستوطنني. 
»أحيانا يدخل املستوطنون احملل ويسحبون الزبائن 
اىل اخلارج«.  ويضيف أبو هشام. » يصرخون على 
منا.....وذات مرة،  أاّل يشروا  الزبائن، ويقولون هلم 
دخلت جمموعة من نساء املستوطنني إىل احملل اجملاور، 
اجليش  قوات  وصلت  ثم  البضاعة،  كل  وحطمن 

والشرطة، وادعت أنها ال تستطيع فعل أي شيء .«

أبو هشام على االحتفاظ مبحله، إال  ورغم إصرار 
مالكي  من  لكثر  ممكنًا  يكن  مل  األمر  أن  يقر  أنه 
احملالت التجارية السابقني . »لقد كرب أوالدي مجيعاً، 
ولكن إذا كان لديك عائلة تنفق عليها، فال ميكنك 
أن تستمر على هذا النحو. أنت تضطر للمغادرة.

 » مقابلة بتاريخ 15 أيار، 2008

أوتشا،  اخلليل”،  يف  القدمية  البلدة  إغالق  تقرير”    )11(
مكتب اخلليل.

ووزارة  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  من  بيانات    )12(
االقتصاد الوطين، مقتبسة يف تقرير أوتسا حول إغالق البلدة 

القدمية يف اخلليل.
الفلسطينية  األراضي  يف  الغذائي  األمن  انعدام    )13(
احملتلة،  .CAP. revised emergency appeal، أيار 

.2006
)14(  مقتبس يف راصد الشؤون اإلنسانية، أوتشا، متوز 2007.

)15(  مقتبس يف راصد الشؤون اإلنسانية، أوتشا، آب 2007.
)16(  انظر راصد الشؤون اإلنسانية، أوتشا، كانون األول 

.2007

تدهور اخلليل اقتصاديا 
مــن مركز جتــاري إىل بلدة تعتمد 

على املساعدة
مثانية من بني كل عشرة من املواطنني البالغني، الذين ال زالوا 
يقيمون يف البلدة القدمية،  وميثلون 10 % من إمجالي املواطنني، 
هم عاطلون عن العمل. كما أن 75 % من املقيمني فيها يعيشون 
حتت خط الفقر. وكشف مسح أجرته وزارة االقتصاد الوطين، 
مؤخرًا، عن أن معدل دخل األسرة يف املنطقة حوالي 160 دوالر 
أمريكي شهريًا، بينما يصل معدل الدخل يف الضفة الغربية 

إىل 405 دوالرات أمريكية . 

قلب املنطقة التجارية القدمية باخلليل، الذي كان 
حافاًل باحلركة والنشاط، يكاد يكون مقفرا هذه 
األيام، فمعظم احملال التجارية مغلق باألقفال أو 
اللحام. أدى التدهور يف املدينة إىل آثار إنسانية 
على  واالعتماد  الفقر،  ازدياد  أهمها  قاسية 
املساعدات، وازدياد ضغوطات اهلجرة القسرية.

 
التدهور االقتصادي منذ الثمانينيات

انتشار  مع  اخلليل  يف  التجاري  التدهور  بدأ 
املستوطنات. ففي عام 1983 استوىل املستوطنون 
ذلك  وأعقب  املنقذ،  بن  أسامة  مدرسة  على 
حمطة  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  إغالق 
احلافالت الرئيسة وحمطة الوقود . حمطة احلافالت 
كانت يف ذلك الوقت األكثر حركة يف الشرق 
أدى  القدس وعمان. وقد  بعد حمطيْت  األوسط، 
الزبائن  البلدة القدمية عن  إغالقها إىل  فصل 
احلافالت  يستخدمون  كانوا  الذين  واملوردين، 
للوصول إىل األسواق . وتشر سجالت الغرفة 
التجارية يف اخلليل، إىل أن أكثر من 60 % من 
احملالت التجارية يف شارع الشهداء كانت مغلقة 

قبل االنتفاضة األوىل، بسبب )11(.  

تفاقم الوضع مع االنتفاضة الثانية
اليت  التجارية  احملال  جمموع  1610من  بني  من 
أيلول  قبل  القدمية،  البلدة  يف  موجودة  كانت 
2000، أغلق االحتالل 354 حماًل بأوامر عسكرية، 
احلركة  ركود  تسبب  كما  كتابية،  أو  شفهية 

التجارية يف إفالس 700 حمل جتاري آخر. 
والنسخ  يقول يسري وهو حمام حماًل لالنرنت 
الفوتوغرايف يف منطقة هـ 2، وهو املتجر الوحيد 
الذي يفتح أبوابه ضمن منطقة قطرها 200 مر، 
يقول: »الناس خيافون من املستوطنني، أو من أن 
له  ممن  أحد  يفكر  ال  فاليوم   . اجليش  يوقفهم 
إىل  بالقدوم  االحتالل  أمين عند سلطات  ملف 
املنطقة، كما أن آخرين منعوا من الوصول إىل 
هذه املنطقة«. وتشر التقديرات إىل أنه من ال 
650 املتبقية يف البلدة القدمية، 65 فقط ال تزال 

تعمل ولو بشكل حمدود. 
  

الفقر والبطالة 
يعيش 75 % من املواطنني يف منطقة السوق القديم 
حتت خط الفقر، و80 %  من البالغني عاطلون 

عن العمل . كما هبطت قيمة املمتلكات هناك 
بشكل دراماتيكي، وفقد الكثرون من أصحاب 
احملالت التجارية املبالغ الكبرة اليت كانوا دفعوها  
»مفتاحية« عند استئجار حمالتهم . وجيدر بالذكر 
إعانات  يتلقون  املنطقة   يف  املواطنني  مجيع  أن 
غذائية من الصليب األمحر الدولي، الذي يوزع 
1800 طرد من املواد الغذائية يف منطقة هـ 2 )12(. 
حيث كانت نسبة املواطنني الذين يعانون من 
افتقار األمن الغذائي يف أيار 2006 حوالي %51، 
أي أن حالة افتقار األمن الغذائي ارتفعت بنسبة 

24% عن السنة السابقة )13(.

مرتًا   36 مساحته  جتاري،  حمل  قيمة  اخنفضت 
مربعًا، من 125,000 دينار أردني عام 1982، إىل 
حسب   ،2005 عام  أردني  دينار   5000 من  أقل 

تقديرات الغرفة التجارية يف اخلليل.

من  األوائل  للمهّجرين  كان  أنه  إىل  هنا  يشار 
لالنتقال  أفضل  مادية  إمكانيات  القدمية  البلدة 
إىل مناطق أكثر أمناً. أما املواطنني الفقراء وجدوا 
املغادرة،  على  قادرين  وغر  حماصرين،  أنفسهم 
رغم االنتهاك املستمر حلقوقهم . وانضمت إىل 
هؤالء مع الوقت، عائالت فقرة أخرى، اجتذبها 
جماني  سكن  من  القدمية  البلدة  يف  يتوفر   ما 
وختفيض ضرييب وإعفاءات أخرى تقدمها جلنة 

اعمار اخلليل للحفاظ على عربية املنطقة. 
 

نتائج بعيدة املدى
واستنادًا إىل وزارة االقتصاد الوطين، فان 60% من 
جممل الواردات إىل الضفة الغربية ترد من منطقة 
الصناعات  من   %  40 فيها  يوجد  كما  اخلليل، 
الفلسطينية )14( . كما يعتمد املواطنون يف عدد كبر 
الريفية على  والتجمعات  الصغرة  القرى  من 
املدينة لبيع منتجاتهم، واحلصول على اخلدمات. 
ولذا فإن اختفاء أسواق اخلليل الرئيسة، وعدم 

القدرة على الوصول إىل املدينة، أدى 
إىل خسارة العديد من املواطنني 

ملصادر رزقهم، وأدى إىل ظهور 
جديدة،  وخدمات  أسواق 
مركزية  أطر جمتمعية  وانهيار 

قائمة منذ قرون.

يف الصيف املاضي، اضطر املزارعون يف القرى 
والبلــدات احمليطــة باخلليل، ومنهــا بيت أمر 
والبقعــة والبويــرة ووادي الغروس، اضطروا 
لرك مثــار العنب على الكــروم وعدم جنيه.  
فسياسات اإلغالق، وعدم القدرة على الوصول 
إىل األســواق املختلفة، خفضت سعر العنب 
إىل درجــة أن عملية تشــغيل عمــال باألجرة 
جلنيه وتعبئته، واستئجار الصناديق والنقل إىل 

األسواق مل تعد جمدية اقتصاديا )15(.  

كما زادت مشكلة اجلفاف يف احملافظة يف هشاشة 
االقتصاد. فمنذ أواسط تشرين الثاني 2007 أي 
منذ بدء الشتاء وحتى نهاية العام، مل يسقط يف 
مقارنًة  املطر،  من  ملم   90 اخلليل سوى  مدينة 
باملعدل السنوي ال 250 ملم . كما ارتفع مثن 
أعالف احليوانات، ما اضعف القاعدة الزراعية 
مربي  أرزاق  وهدد   ، كبر  بشكل  احملافظة  يف 

املاشية .16 
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ومستوطنيه  االحتالل  من  املتكررة  االعتداءات  أدت 
من  وحرمانهم  املواطنني  امن  انعدام  من  تبعها  وما 
اجبار  اىل  رزقهم  سبل  وقطع  االساسية  اخلدمات 
 . منازهلم  ترك  على   2 هـ  منطقة  يف  املواطنني  االف 
 «  Peacemaker Team Christian وحبسب  
اليت  العائالت  فإن  السالم«  لصنع  املسيحي  الفريق 
لديها ابناء يف سن املراهقة هي اكثر العائالت تعرضا 
العمرية  الفءة  هذه  من  الفتيان  الن  التهجر.  خلطر 
هدف لقوات االحتالل، حيث جيري توقيفهم باستمرار 
على نقاط التفتيش، ويتعرضون لالحتجاز العشوائي 

واالعتقال والتنكيل ما يقلق ذويهم وخييفهم. 

كما تتسبب سياسة االحتالل املمنهجة يف هدم منازل 
ففي  املزيد.  تهجر  يف  أراضيهم  ومصادرة  املواطنني 
متوز 2005صادرت إسرائيل أراٍض زراعية، لشق شارع 
أربع  »كريات  طوله ستة كيلومرات، حول مستوطنيت 
و جفعات خارصينا«، ويف آب 2004، جرى هدم ثالثة 
بيوت تارخيية يف البلدة القدمية، لبناء ما يسمى »الطريق 
اآلمن«، اليت تصل »كريات أربع«  باملستوطنات املقامة 

يف القسم هـ 2 . 
 

التهجري باألرقام
القدمية  البلدة  سكان  عدد  أن  إىل  الدراسات،  تشر 
أواسط  ويف   .)17( نسمة   10.000 كان  اخلمسينيات  يف 
التسعينيات، وبسبب إرهاب املستوطنني واالغالقات 
االحتاللية، مل يبق سوى 400 مواطن . وتظهر البيانات 
وحدة   1.014 إخالء   جرى  أنه   ،2007 عام  املنشورة 
سكنية على أألقل يف منطقة هـ 2، أي 42 % من جمموع 
إىل  االنتباه  بد من  )18(.  وال  فيها  السكنية  الوحدات 
أن هذه األرقام ، على حدتها، أقل من احلجم احلقيقي 
للتهجر القسري يف اخلليل، الن كثرًا من املمتلكات 
مهجرين  آخرين  أناس  من  إشغاهلا  جرى  املهجورة 

قسريا من مناطق أخرى. 
عدد املواطنني، اليوم، آخذ باالزدياد ببطء ، فهناك 5000 
مواطن يعيشون اآلن يف حوالي 52 % من مساحة البلدة 

القدمية وهم مهجرون من قرى جنوب احملافظة )19(. 

 ،2 هـ  منطقة  يف  القسري  التهجر  ظاهرة  وتركز 
ومعظم املهجرين يف الداخل، واستقر معظم املهجرين 

تقلص عدد ســكان  البلدة القدمية من مدينة اخلليل 
بسبب التهجري القسري على النحو التالي :

1950  -  10,000نسمة.
1967- 7500 نسمة.
1970- 6000 نسمة.
1985- 1620 نسمة.
1990- 1501 نسمة.

أواسط التسعينيات-400 نسمة.
الوقت احلاضر- 5000  نسمة.

بيانات من مقابلة مع جلنة إعمار اخلليل، وتقرير
 The Old City of Hebron ,Can it be saved

يف منطقة هـ 1 من املدينة . وتظل املدينة تواجه تهجرًا 
ازدياد  مع  املهجرين،  توطني  مزدوجاً، وضغوطًا إلعادة 
عدد املهجرين يف الداخل من جنوب احملافظة، الذين 
يضطرون إىل اهلرب من جور املستوطنني ومحلة التطهر 

العرقي اليت يشنها االحتالل ضدهم. 

تهجري مؤقت
القيود املفروضة على التنقل أدت إىل عرقلة احلصول 
على اخلدمات الصحية ومنع وصول سيارات اإلسعاف. 
لتهجر  احلوامل  النساء  تعرضت  لذلك،  ونتيجة 
قسري مؤقت، حيث ينتقلن من مكان إقامتهن يف هـ 2  
لإلقامة عند عائالت صديقة أو عند أقارب يف منطقة 
هـ 1، يف املراحل األخرة من احلمل، كي يتسنى هلن 

الوصول إىل اخلدمات الصحية بسهولة عند احلاجة. 

إعادة التوطني
مع أن بعض املواطنني الذين عادوا هم من السكان 
األصليني، إال أن نسبة الفقر العالية يف البلدة القدمية، 
احمليطة،  املناطق  من  املهجرين  من  املهمشني  وتدفق 
املنطقة.  يف  واالقتصادية  االجتماعية  الصبغة  غرت 
يف  مبا  اجلرمية،  تزايد  من  املواطنني  بعض  ويتذمر 
تتواصل  اليت  العنيفة،  واالعتداءات  املخدرات  ذلك 
الشرطة  متكن  عدم  بسبب  مرتكبيها،  حماسبة  دون 

الفلسطينية من دخول املنطقة .

التهجري يهدد اجملتمعات الريفية
إعادة توطني العائالت املهجرة قسريا، يف البلدة القدمية، 
يسلط الضوء على موضوع اهلجرة القسرية يف حمافظة 
اخلليل بشكل عام. فكثر من القرى الصغرة الواقعة 
والعسكرية  املدنية  السيطرة  حتت   )C( ج  منطقة  يف 
بشكل  القسري  التهجر  تتعرض خلطر  اإلسرائيلية، 
كبر، بسبب هدم البيوت  واإلجالء  بالقوة والتنكيل 
الذي ميارسه املستوطنون . وجرى تهجر بعض القرى 
بكاملها. ومنها مثال أن 837 مواطنًا يف 11 خربة تقع يف 
منطقة مسافر يطا جنوب اخلليل، أجربوا على مغادرة 
»البقعة«  ويف   .)20(  2002 و   1998 عامي  بني  املنطقة 
جرى   ، عائلة   60 تضم  كانت  اليت  القدمية  بالبلدة 

تهجر بعضها بالقوة.
ومنذ مؤمتر أنابوليس اصدرت السلطات اإلسرائيلية 32 
أمر هدم يف احملافظة وهدمت 30 بيتاً يف السنوات اإلثنيت 
من  الشرق  اىل  قرية سوسيا،  )21(.  ويف  األخرة  عشرة 
يطا جنوب اخلليل، واليت تعاني من هجمات املستوطنني 
املستمرة، تلقت عائالت القرية كلها وعددها 13 عائلة، 
أوامر اخالء يف حزيران 2007 . وإذا ما مت اإلخالء، فإنها 
القرية  مواطنو  فيها  يهجر  اليت  اخلامسة  املرة  ستكون 
جدار  بناء  بتواصل  التهجر  خطر  ويزداد   .)22( بالقوة 
الضم والفصل العنصري يف اجلنوب، فقد أنذرت قوات 
اال حتالل مواطنني من عرب الرماضني يف اجلنوب، يف 

حزيران 2008، بإجالئهم بغرض بناء اجلدار )23(.  

)17(  مقابلة مع جلنة إعمار اخلليل، 15 متوز 2008.
 Ghost Town. Bt’Selem and ACRI. May 2007.  )18(

)19(  مقابلة مع جلنة إعمار اخلليل، 15 متوز 2008.
)20( أوتشا، التأثر اإلنساني للبنية التحتية اإلسرائيلية يف الضفة الغربية.

 Expanding Settlements Means Removing Palestinian People مركز املعلومات البديلة،  )21(
from their Land: The Story of Baqa’a. April 2008

)22( أوتشا،  راصد الشؤون اإلنسانية، حزيران  2007
)23( International Middle East Media Centre. Entire Palestinian village threatened 
with expulsion. June 2008

التهجيـر القســري
مركـز العمـل التنموي/ معــــا
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دراسة حالة:
العيش حتت خطر التهجري

يقطن سعيد 18 عاماً، يف منطقة هـ 2 يف مدينة 
»أبراهام  مستوطنة  قرب  بيته  ويقع   . خلليل 
االعتداءات  من  عائلته  عانت  وقد  أبينو«، 
وقوات  املستوطنون  يشنها  اليت  املتكررة 
ومل   . منزله  سطح  على  تقيم  اليت  االحتالل 
يبق يف املنطقة سوى عائلة واحدة أو عائلتني 
من العائالت اليت كان يعرفها سعيد، حني كان 

صغرا. 

أمن  وانعدام  عائلة سعيد يف خوف  وتعيش 
بيع  املستوطنني  طلب  رفضوا   منذ  دائمني 
»عندما  سعيد  قال  سنوات.  عدة  قبل  البيت 
 . سنعاني«  أننا  لنا  قالوا  البيت،  بيع  رفضنا 
مستوطن  ألقى  عندما  األسوأ  االعتداء  وكان 
قنبلة حارقة على مدخل بيته، أدت ملقتل أخيه 
األصغر، الذي كان يلعب يف املكان . ويف حالة 
أخرى، أخر املستوطنون وصول سيارة اإلسعاف 
إىل البلدة القدمية لتسعف والدته اليت كانت 
يف أشهر احلمل، ففقدت جنينها . كما أصيب 

اجملاني، ومبلغ 200 دوالر أمريكي لكل 
صاحب حمــل جتاري شــهريًا وختفيض 
ضريــيب ومياه جمانيــة وترميــم مباني 
وطــرود غذائية، وخدمــات اجتماعية  
وتأمني صحي جمانــي. وهناك فريق من 
العاملني االجتماعيــني الذين يقدمون 
املساعدة النفســية للعائالت، للتغلب 
على الضغوطات النامجة عن اإلقامة يف 

مثل هذه البيئة القاسية.  

لعب هذا التوجه التكاملي دورًا هاما يف 
إعادة بعض املواطنني إىل مركز املدينة. 
سلبية  عوامل  هناك  تظل  ذلك،  ومع 
اللجنة  متلك  وال  التهجر،  اىل  تؤدي 
انعدام  واهمها  لتخفيفها،  الكثر 
األمن للمواطنني. فرغم أن جلنة إعمار 
السلكية  توفرشبكات االسيجة  اخلليل 
النوافذ،  بتحصني  وتقوم  للعائالت 
وقوات  املستوطنني  اعتداءات  أن  إال 
يف  مستمرة،  املواطنني  على  االحتالل 
أي  هناك  وليس  والبيوت،  الشوارع 
الدوليون  فاملراقبون  محايتهم،  تستطيع  جهة 
أحيانا  وهم  فعلية  سلطة  أية  لديهم  ليس 

عرضة العتداءات املستوطنني. 

رد تعاوني على التهجري الداخلي

لالجئني،  بالنسبة  احلال  عليه  هو  ما  خبالف 
أية مؤسسة مسؤولة عن املهجرين  ال توجد 
قسريا داخل الوطن. ولذا فإن على احلكومة 

يف  مركزة  جهودا  عديدة  منظمات  تبذل 
املهجرين.  ومحاية  التهجر  من  احلد  حماولة 
فلجنة اعمار اخلليل، اليت ُشكلت عام 1996، 
تعمل على صيانة الراث الثقايف واملعماري 
للمدينة وبه سّهلت توطني عدد من املهجرين 
القدمية وإسكان آخرين  البلدة  السابقني من 
بالشراكة  مناطق أخرى. وذلك  مهجرين من 
احمللية  األهلية  واملنظمات  الوزارات  مع 
واحلكومات املاحنة  والغرفة التجارية، والبلدية 

ومؤسسات  احمللية  والسلطات  الفلسطينية 
األمم املتحدة والصليب األمحر واهلالل األمحر 
واملنظمات األهلية الدولية واحمللية واملاحنني، 
مع  للتعامل  سويًا  يعملوا  أن  مجيعًا  عليهم 
الوضع القائم، حبسب اختصاص كل منهم،  
للشؤون  املتحدة  األمم  منسق  يرتب  وأن 

اإلنسانية هذا اجلهد .

استجابة  أية  تنفيذ  اآلن  مل جير حتى  ولكن، 
تقدم   بل  الفلسطينية،  األراضي  يف  تعاونية 
املساعدة واحلماية بشكل مرجتل، يقتصر على 
تقديم املساعدات النقدية  واخليام وجمموعة 
لوازم تقدمها وكالة الغوث والصليب األمحر 
الدوليني ملن هدمت بيوتهم . وتقوم بعض 
مؤسسات األمم املتحدة، واملنظمات األهلية 
خالل  من  املوضوع،  حول  تقارير  بتقديم 
أنه جرى،  إال   . املتوفرة  املتحدة  آليات األمم 
للمواطنني  عمل  جمموعة  تشكيل  مؤخرًا، 
من  بد  وال   . فلسطني  يف  قسريا  املهجرين 
التهجر  مثال  أن  إىل  اجملال،  هذا  اإلشارة يف 
يف اخلليل، ورد فعل اجملتمع احمللي يف التعامل 
معه، ينبغي أن يغين برنامج هذه اجملموعة يف 
توسيع جهودها، وسعيها إىل تنفيذ استجابة 
تعاونية حلماية املواطنني املهجرين ، ومعاجلة 
عن  والبحث  للتهجر،  اجلذرية  األسباب 

حلول دائمة له .

رجله،  يف  خطرة  إصابة  لسعيد  األصغر  األخ 
املستوطنني،  أطفال  ألقاه  كبر،  حجر  جراء 
كذلك أصيبت أخته جبروح عندما عضها كلب 

مستوطن، وهي يف طريقها إىل املدرسة .
 ، واخلوف  األمان  بعدم  العائلة  شعور  ويزداد 
لوجود قوات االحتالل على سطح املبنى . ومن 
اإلسرائيليون  اجلنود  يتمكن  املشرف،  موقعهم 
»ال توجد  إذ   . العائلة  مراقبة كل حتركات  من 
لنا حياة خاصة« يقول سعيد . لقد حطم اجلنود 
ليناموا  باستمرار  البيت  ويقتحمون  األقفال 
أعقاب  ويف  طعام.  من  البيت  يف  ما  ويأكلوا 
هذه االقتحامات العشوائية، نفقد أحيانا بعض 
األغراض والنقود. وعندما يكون سعيد ووالده 
خارج البيت، تزداد املضايقة اللفظية واإلساءة 

اليت تتعرض هلا والدته وأخواته . 

وال يوجد مكان آمن بالنســبة لســعيد، فبيته 
ُيقتحم، واملســتوطنون يهامجون املواطنني أثناء 
ســرهم يف الشارع. ومدرسته القدمية، املدرسة 
اإلبراهيميــة للبنني، أصبحت هدفــا ًمتكررا 
للمســتوطنني وقوات االحتالل. وكان الوضع 
األســوأ يف بداية االنتفاضة الثانية، عندما كان 
حظر التجول يفرض، باستمرار، على املواطنني 

املقيمني يف املنطقة، ما منع سعيدًا من الذهاب 
إىل املدرسة، أكثر من مرة واحدة يف األسبوع، 
ويف تلــك الفــرة بالتحديد تــرك معظم 
املواطنني  املنطقة. اآلن، وقد شــبّ سعيد، 
أصبحــت حياته اليومية أكثر صعوبة. فقد 
أصبح هدفــًا لقوات االحتــالل، وجيري 

توقيفه باســتمرار عند نقاط التفتيش، 
هويته  بطاقــة  اجليش  ويصــادر 

وأحيانــا يقيــدون حركته إىل 
درجــة الشــعور أنــه رهن 

االعتقال املنزلي.

مزدحم  العائلــة  بيت 
بثالثة عشــر نفرًا، 
عــدم  وبســبب 

التمكــن من اللعب يف اخلــارج، فإن الصغار 
دائمو امللل، وسعيد حمبط معظم الوقت. ورغم 
أن عائلته ال تفكــر بالتخلي عن بيتها، إال أن 
الوضع بالنســبة لســعيد ال يطاق. فباإلضافة 
إىل املضايقات والتنكيل، ال يســتطيع ســعيد 
أن  يكســب رزقه، ويقول » اعمل كل الوقت 
يف البناء وأحصل على 40 شــاقاًل ، مقارنة ب 
400 شــاقل يوميا، ميكن أن أحصل عليها إذا ما 

عملت يف إسرائيل«. ويضيف« ال تأثر لتواجد 
العاملني يف احلماية الدولية من منظمات مثل  
CPT وEAPPI  ال دور هلم«.  وختم سعيد 
»وضعوا تلة ترابية أمام  بييت ومل يستطع أحد 
أن يســاعدنا، مل يستطع أحد فعل أي شيء....

أريد أن أغادر ...اشعر باليأس.« 

الرد على التهجري القسري

فإن جلنة إعمار اخلليل تقوم مبا يلي :

1-إنشــاء بنية حتتيــة يف منطقة هـــ 2، متكن 
املواطنني من البناء بشكل يطوق مستوطنات، 

ملنع توسعها وترابطها مع بعضها . 
2-تأهيل البنية التحتية القائمة، لدعم اجملتمع 

احمللي، وربط منطقة هـ 2 ببقية املدينة.
3-تقديم رزمة مســاعدات للمواطنني الذين 
يقيمون يف البلدة القدمية، مبا يف ذلك  السكن 
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أصيب 12 مواطنًا على األقل، من بينهم ثالثة أطفال، يف هجوم نفذته جمموعة كبرة من املستوطنني . 2 /1
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ألقى مستوطنون قنبلة حارقة على مطبخ اسرة فلسطينية قرب املستوطنة، لتشتعل النار فيه . 15 /1
يف 19 /1 وجودهم  أثناء  مستوطنون،  هامجهم  عندما   ،2 هـ  منطقة  يف  احلصني  وادي  من  وطفالن،  نساء  أربع   ، مواطنني  ستة  جرح 

بيوتهم.
تعرض مواطن يف منطقة هـ 1  العتداء قوات االحتالل وأصيب جبروح، عندما كان يعد تقريرًا ملؤسسة »بيتسيلم« اإلسرائيلية 19 /1

عن اعتداء املستوطنني يف وادي احلصني . وجرى اعتقاله، الحقاً،  ليومني، ثم اأطلق سراحه بالكفالة إىل حني حماكمته . 
فرض جنود االحتالل  قيودًا على حركة املواطنني يف سوق البلدة القدمية من اخلليل، يف منطقة هـ 2، بسبب وجود مستوطنني 21 /1

إسرائيليني يف السوق .
أصيب صبيان من املواطنني جبروح يف وادي احلصني يف منطقة هـ 2، عندما هامجتهما جمموعة من املستوطنني، على طريق مستوطنة 30 /1

»كريات أربع«. لتعتقلهما الشرطة اإلسرائيلية الحقًا .
جرح مواطن يف منطقة هـ 2، عندما رشقت جمموعة من املستوطنني حجارة وقطع طوب باجتاه منزله . 7 /2
اقتحم مستوطنون مدرسة قرطبة األساسية للبنات، يف منطقة هـ 2،  وحطموا نوافذ وأبواب. قبل أن  تبعدهم قوات االحتالل 12 /3

عن املدرسة . 
جرح مواطن جراء اصابته حبجر يف الرأس، عندما رشق مستوطنون حجارة باجتاه مواطنني كانوا يسرون يف شارع الشاللة يف 19 /3

منطقة هـ 2 .
جرح مواطن يف منطقة هـ 2  يف رأسه، عندما رشق مستوطنون حجارة على بيوت ملواطنني، أثناء عيد املساخر. 21 /3
جرحت مواطنة يف منطقة هـ 2 ، عندما ألقى مستوطنون حجارة على بيتها،  أثناء عيد املساخر )البوريم( اليهودي . 23 /3
ألقت جمموعة كبرة من املستوطنني حجارة على مدرسة قرطبة للبنات، أثناء احتفال هؤالء بعيد املساخر )البوريم اليهودي(، 21 /3

وقد حتطمت نوافذ نتيجة لذلك . 
اعتدى مستوطنون على مواطن قرب بيته يف منطقة هـ  4/18.2
اعتدت جمموعة من املستوطنني على مواطنة يف منطقة هـ 2، أثناء توجهها اىل بيتها . 28 /4
اعتدى مستوطنون مع 120 مواطناً، وناشطًا إسرائيليًا ودولياً، كانوا حيتجون ضد احلركة االستيطانية يف املدينة . وبعد االعتداء، 25 /4

اعتقلت قوات االحتالل 60 ناشطًا إسرائيليًا . 
حطم مستوطنون 11 سيارة للمواطنني يف منطقة هـ 2 . االعتداء جرى بعد أن برر املستوطنون فعلتهم بتعميم رسالة عرب الربيد 29 /4

االلكروني، يدعون فيها أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتزم إزالة خمفر أمامي قريب، ما ثبت بطالنه  الحقًا .  
أصيب مواطن يف وادي احلصني يف منطقة هـ 2، عندما استوىل مستوطنون على أرض هناك، واعتدوا عليه، وهو يف طريقه إىل 6 /5

منزله، لتعتقله قوات االحتالل اإلسرائيلي، فيما بعد . 
أصيب مواطن بالذخرة احلية، عندما فتح مستوطن النار عليه من داخل سيارة، قرب مفرق الفحص جنوب منطقة هـ 2، الذي 19 /5

كان فتحه اجليش اإلسرائيلي أمام حركة املواطنني، مؤخرًا . 
أصيب مواطنان جبروح ، هما مدرس وتلميذ عمره 12 عاما ، يف املدرسة اإلبراهيمية، عندما رشقهم مستوطنون باحلجارة . 22 /5
تظاهر مستوطنون احتجاجًا على فتح مفرق الفحص، الذي كان مغلقًا أمام حركة املواطنني،  يف منطقة هـ 2 ، وقد عرقلت 3 /6

املظاهرة حركة السر هناك  . 
قطع مستوطنون أربع شجرات يف بستان احلرم اإلبراهيمي، حتضرًا حلفل زفاف أقيم يف 10 حزيران املاضي . 8 /6
استوىل مستوطنون على قطعة أرض يف وادي احلصني يف منطقة هـ 2، ونصبوا خيمة ووضعوا مقاعد فيها . 10 /6
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اصدر مركز معا هذا التقرير اخلاص بالبلدة القدمية باللغة االجنليزية. لالطالع الرجاء زيارة 
الصفحة االلكرونية 

http://www.maan-ctr.org/publications/Factsheets/index.html
أو االتصال على أرقام املركز املبينة على الصفحة األخرة. 

احلوار والتواصل اللفظي . وتردف قائلة »كانت الفرة األسوأ أثناء االنتفاضة الثانية، عندما 
ُهدرت أيام مدرسية كثرة، بسبب حظر التجول، واضطرت املدرسة لتنفيذ برنامج تعويض، 
على نوبات بعد الظهر، يف مدارس منطقة هـ 1، حتى وقت قريب، رغم تعرض الطالبات 
لالعتداء،  مرة واحدة على األقل ودائما يوم السبت«. ونتيجة لذلك، ألغت إدارة  املدرسة 
ساعتني من حصص يوم السبت، جتنبًا العتداءات املستوطنني . وخالل السنتني املاضيتني، 

اختذت املدرسة عددًا من املبادرات، خللق بيئة أكثر أمناً، ومن هذه املبادرات ما يلي : 
•بدء اليوم املدرسي،  قبل الوقت املعتاد بساعة واحدة .  	

•الطلب من قوة حرس احلدود اإلسرائيلية أن تكون موجودة خارج املدرسة، عند  	
وصول الطالبات إىل املدرسة ومغادرتها. 

املنظمات  إىل  باستمرار  وإرساهلا  األطفال،  على  االعتداءات  تفاصيل  •توثيق  	
على  الضوء  لتسليط   . اإلسرائيلية  وللسلطات  اخلليل،  يف  املتواجدة  الدولية، 
يستمع  من  هناك  أن  الشعور  على  الطالبات  ومساعدة  اإلسرائيلية،  املمارسات 

إىل شكواهن. 
القضايا  على  األمور  أولياء  تطلع  اليت  األمور،  وأولياء  املعلمني  جمالس  •تعزيز  	

املتعلقة بسالمة  أطفاهلم . 
•التنسيق مع اجملموعات الدولية، اليت تقدم محاية من خالل تواجد أفرادها، لتكون  	
على  االعتداءات  تكثر  عندما  اليهودية،  األعياد  اثناء  املدارس،  قرب  موجودة 
 ،2008 العام  )البوريم( هذا  املساخر  عيد  . فخالل  كبرًا  والطالبات  املدارس 

تطوع أجانب مبنع املستوطنني من اقتحام املدرسة والتسبب بأضرار إضافية  .
ملمارسة نشاطات  للطالبات  آمنة  لتوفر مساحة  املرافق وتوسيعها،  تأهيل  •إعادة  	

المنهجية، إذ تسعى املدرسة لتجديد مبنى جماور هلذا الغرض. 

ونتيجة لذلك، ازداد حضور الطالبات يف املدرسة إىل 118 طالبة ، يف السنة األكادميية املاضية 
، هي   الدراسي اجلاري،  2008- 2009  العام  الطالبات يف  املتوقعة حلضور  . والتقديرات 
150 طالبة. وتقول مديرة املدرسة، ريم الشريف »لدينا اآلن غرف صفية صغرة ومعلمات 
قديرات، إال أن الضغط الذي تتعرض له الطالبات ال يسمح هلن بالتعلم بصورة طبيعية. 
عندما يكن يف املدرسة، حتت مسؤولييت، أقوم بكل ما أستطيع حلمايتهن، ولكين ال أستطيع 

ضمان سالمتهن بعدما يغادرن املدرسة«. 
مقابلة مع مديرة املدرسة ريم الشريف، 22 متوز 2008.

تتمـة مدرسة قرطبة

مركـز العمـل التنموي/ معــــا



14 مدينـة تقــاوم التهويد  

ملدينة  النابض  القلب  القدمية  البلدة  تعترب 
إذ  الفلسطينية،  املدن  أقدم  من  وهي   ، اخلليل 
املدينة  أن  األثرية  واحلفريات  الدراسات  تشر 
وبناؤها  القديم  احلجري  العصر  منذ  ُسكنت 
أبنية  وحتتضن  امليالد،  قبل  سنة   3500 إىل  يعود 
تعود إىل العهدين اململوكي والعثماني،  وتوجد 
ويعقوب  واسحق  إبراهيم  األنبياء  قبور  فيها 
عليهم السالم. كما يوجد فيها احلرم اإلبراهيمي 
الشريف، احد أهم املعامل اإلسالمية والتارخيية يف 

املنطقة. 

منها  القدمية  والبلدة  اخلليل  تعرضت  وقد      
من   كجزء   ،1967 عام  اإلسرائيلي  لالحتالل 
آنذاك،  احملتلة،  والفلسطينية  العربية  األراضي 
والعمل  تهويدها  االحتالل   سلطات  وبدأت 
على خلق واقع جديد، باالستيالء على عدد من 
األبنية . ويف عام 1979 مت االستيالء على مبنى 
»الدبوية«، وعام 1980 مت االستيالء على جزء من 
سوق اخلضار املركزي،  عصب احلياة التجارية، 
هناك، لبناء كنيس يهودي يسمى »إبراهيم ابينو« 
أسامة  مدرسة  على  االحتالل  استوىل  مت  كما   .
الرميدة،  املنقذ عام 1983، وعلى منطقة تل  بن 
التارخيية األثرية، وحَول مبانيها إىل أحياء يهودية.

من  جديدة  مرحلة  القدمية  البلدة  دخلت  ثم 
التهويد،  بعد جمزرة احلرم اإلبراهيمي الشريف 
راح  اليت   ،  1994 املوافق شباط  15 رمضان   يف 
املرحلة  هذه  ومتثلت  مصلياً،   29 ضحيتها 
مواطنيها.  من  البلدة  لتفريغ  قمعية  بإجراءات 
التجارية،   واحملال  الشهداء  شارع  إغالق  وجرى 
ثم  أمنية.  حبجج  منازل  على  السيطرة  ومتت 
احلرم  اجلزء األكرب من  املستوطنون على  سيطر 
الشريف، ومت إغالق سوق اخلضار  اإلبراهيمي 
االحتالل،  جيش  تواجد  وتكثيف  املركزي، 
ملا حصل  ونتيجة  دائمة.  نقاط عسكرية  وإقامة 
بقوات  املعروفة   هي  دولية،  قوات  إرسال  مت 
  ،)TIPH( اخلليل  املؤقت يف  الدولي  التواجد 
وايطاليا  )تركيا  هي  دول،  ست  فيها  وتشارك 
وسويسرا والسويد والنرويج والدمنارك(، ملراقبة 
التقارير عن  القدمية وكتابة  البلدة  األوضاع يف 
حكومات  إىل  وإرساهلا  هناك  األمور  جمريات 
الدول املذكورة . و قام االحتالل بهدم 22 منزال، 
لشق طريق للمستوطنني من مستوطنة »كريات 
أربع« إىل احلرم اإلبراهيمي الشريف، منها منازل 
واحلضاري  التارخيي  املوروث  لتدمر  تارخيية، 
على  الدولية  والقوانني  املواثيق  تنص  الذي 

رفضت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلية  دخــول عناصر األمن 
الفلســطينية للبلــدة القدمية يف اخلليل، ما جعلهــا بؤرة للخارجني 
على القانون وأصحاب القضايا اجلنائية. ورفضت السلطات تدخل 
األجهزة األمنية الفلســطينية لوقف ســرقة املياه، يف املناطق الرازحة 
حتت السيطرة املباشــرة لالحتالل اإلسرائيلي، ضمن القسم الثاني 
من املدينة H2  . حيث تسرق جمموعة من اجملاورين للخطوط الناقلة 
مقدرات املواطنني من مياه الشــرب وتعيد بيعها، أو تســتخدم هذه 

املياه يف ري األراضي اخلاصة بها.
 

وتأتي اخلطة األمنية الفلسطينية استكماال لباقي امللفات اليت يتابعها 
القضاء واألجهزة األمنية، و تبدأ بتطبيق القرارات القضائية. وتعنى 
بتعزيز حالة االنتماء لدى املواطنني،  الذين يشــكلون حجر الزاوية 
إلجناح هذه اخلطة. ألن املواطــن هو املتضرر األول من حالة الفلتان 

األمين، وهو شريك أساسي يف إجناح هذه اخلطة. 
 وعقدت احملافظة اجتماعات مع اجمللس التنفيذي ومع ممثلي املؤسسات 
والوجهاء والشخصيات االعتبارية، لتعزيز مبدأ الشراكة بني السلطة 
الوطنية الفلسطينية واجملتمع الفلسطيين.  من أجل حماربة التجاوزات 
واالعتداءات وحالة التسيب والفلتان،  وتعزيز مبدأ الشعور باملسؤولية 

جتاه املصلحة العامة، وتطبيق القوانني والنظام يف احملافظة . 

السيطرة  حتت  القدمية  البلدة  وظلت  محايته. 
الوطنية  األمنية اإلسرائيلية، بعد قدوم السلطة 
اخلليل  اتفاق  »بروتوكول«  وتوقيع  الفلسطينية، 

عام 1997، وتقسيم املدينة إىل قسمني.

حمافظة اخلليل عملت جاهدة على حفظ األمن، من 
خالل مركز شرطة البلدة القدمية. إذ تؤكد سياسة 
القانون  اخلارجني عن  مع  التهاون  احملافظة عدم 
واملعتدين على أمالك املواطنني،  وتبحث احملافظة 
تعيني حراس ليلني للمحال التجارية واملدارس. 
وقد وجهت احملافظة أنظار العامل اىل هذه البقعة، 
من خالل ترتيب زيارات لسفراء وقناصل دول 
أجنبية وعربية، وترتيب زيارات ملواطنني من مدن 
وقرى وحمافظات أخرى، إلنعاش احلياة االقتصادية 
ملتابعة  . إضافة  فتح حمال جتارية مغلقة  وتشجيع 
واملستوطنني،  االحتالل  ضد  املواطنني،  شكاوى 
إسكان  اخلليل، إلعادة  اعمار  والتنسيق مع جلنة 
باإلعفاء  الصمود،  على  وتشجيعهم  املواطنني، 
من الضرائب والتخفيضات على تكاليف املياه 
والكهرباء، ومتابعة احتياجات احلرم اإلبراهيمي 
الشريف، من خالل دعمه وتزويده مبعدات ودعمه 
بإمكانيات، ومتابعة االعتداءات املتكررة، مثل منع 

رفع اآلذان وإغالق احلرم أمام املصلني.

واســتطاعت احملافظة واألجهزة األمنية والشرطة حشد عناصر األمن 
ووضــع خطط للعمل يف هذه الظــروف، ما أدى إىل خلق واقع أمين 
جديــد، وقد حققت اللجنة األمنية  جناحات، قبل بدء احلملة األمنية،  
منها القبض على عصابات ولصوص واحلد من السرقات يف مناطق 
H2  ، و مالحقــة خارجني عن القانون، وضبــط كميات كبرة من 
املواد الفاســدة، اليت كان جلهاز الضابطــة اجلمركية أكرب دور فيها .  
وتضطلع احملافظة بدور يف التشــبيك مع مؤسســات اجملتمع املدني، 
من خالل االجتماعات اليت تقوم على ترتيبها مع الدوائر احلكومية 
والفعاليات والقوى الوطنية والسياســية .  وتطمح احملافظة لتحقيق 
األمن واألمان يف كافة أحنــاء احملافظة، لضمان راحة املواطن واحلفاظ 

على سالمته وسالمة ممتلكاته .

    لذا تهيب احملافظة باملواطنني ومؤسسات اجملتمع املدني ومؤسسات 
احلكــم احمللي وكافة احلريصني والغيورين على مصلحة هذه احملافظة 
أن يشــكلوا حالة من اإلســناد للجهود اليت تبذهلا السلطة الوطنية 
الفلســطينية ومؤسســاتها املختلفة إلعــادة األمــن واألمان لكل 
مواطن ولكل مؤسســة ما يشجع على تعزيز حالة البناء االجتماعي 

واالقتصادي ويزيد من فرص االستثمار واالنتعاش.  

اعــداد : حمافظـــة اخلليــلجناح اخلطة األمنية يتطلب اسناد املواطنني

 البلـدة القـدميــة
يف بـؤرة اهتمـــام حمافظــة اخلليـــل
           بقلم : د. حسيـن األعــرج
حمافظ حمافظة اخلليل
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    اخلليل مدينة فلسطينية عريقة، تتبوأ مكانة 
ومدينة  هام  جتاري  مركز  وهي  مرموقة،  دينية 
صناعية من الدرجة األوىل، لكن وجود االحتالل 
املنطقة افقدها الكثر من  اإلسرائيلي يف هذه 
امليزات، فلم تعد أسواقها تعج باملواطنني، ومل 
يعد الزبائن والتجار قادرين على التسوق فيها 

كما يف األيام اخلوالي.  

قسمني  إىل  املدينة  االحتالل  قَسم  فقد      
املواطنني  على  اخلناق  وضيق   ،  )H2.H1(
ممتلكاتهم،  وعلى  عليهم  االعتداء  خالل  من 
سلطات  بناء  اثر  املواطنني  معاناة  وتفاقمت 
 ،)H2( االحتالل أربع مستوطنات داخل منطقة
أقامت  كما  كاملة،  سيطرة  عليه  تسيطر  الذي 
عدة مستوطنات يف حميط املدينة تطبق احلصار 
عليها. مصادرة بذلك عشرات آالف الدومنات 
من أراضيها .  وكانت أول مستوطنة أقيمت يف 
املنطقة، هي مستوطنة »كريات أربع«، اليت أنشأت 
عام  1968 لتحاصر املدينة من اجلهة الشرقية. 
ثم مستوطنة حاجاي عام 1983 إىل اجلنوب من 
املدينة،  و ، والشارع االلتفايف رقم)35( ، الذي 
والشارع  الشمالية،  اجلهة  من  املدينة  حياصر 
اجلهة  من  حياصرها  الذي  رقم)60(  االلتفايف 
من ثالث  املدينة حماصرة  فأصبحت  اجلنوبية،  
اجلهة  من  واحد،   منفذ  ذي  معزل  يف  جهات، 

الغربية حيث مدينة دورا.

واملستوطنات اليت أنشأت داخل اجلزء الشرقي 
من املدينة، املعروف مبنطقة )H2(، هي :

أقيمت يف قلب  ابينو«:  »أبراهام  1.  مستوطنة 
املدينة، اثر استيالء سلطات االحتالل  على 
املواطنني  وحرمان  املركزي،  املدينة  سوق 
أعماهلم  ومزاولة  املنطقة  إىل  الوصول  من 
العائالت  معاناة  وتضاعفت  التجارية. 
عصابات  اعتداءات  نتيجة  الفلسطينية 
املواطنني  ترويع  إىل  اهلادفة  املستوطنني 
لالستيالء  متهيدا  الرحيل  على  وإجبارهم 

الكامل على املدينة.
عام  أنشأت  رومانو«:  »بيت  مستوطنة    .2
1982، بعد استيالء سلطات االحتالل على 
ثكنة  إىل  وحتويلها  املركزية،  الباصات  حمطة 
أيدي  وامتدت  املدينة،  قلب  يف  عسكرية 
منقذ،  ابن  أسامة  مدرسة  لتصل  االحتالل 
وحترم مئات الطالبات من متابعة حتصيلهن 
العلمي. ثم بدأت بإسكان بعض عائالت 
والثكنة  املركزية  احملطة  داخل  املستوطنني 
املستوطنة،  هذه  توسيع  وقامت  العسكرية، 
احملاذية لشارع الشهداء،  بإقامة أبنية جديدة 
مشلت مراقص ليلية ورياض أطفال وغرها 

العليا  احملكمة  »قرار«  رغم  املرافق،  من 
اإلسرائيلية بإخالئها.

3.  مستوطنة »رامات يشاي« يف منطقة تل الرميدة، 
سلطات  تدمر  بعد   ، عام1987  وأنشأت 
االحتالل  معامل تارخيية، لطمس الداللة على 
 . السنني  آالف  منذ  بأرضه،  املواطن  عالقة 
بناء  بإضافة  املستوطنة،  هذه  توسيع  مت  وقد 
ضخم جديد يف هذه املستوطنة، مؤلف من 
مخسة طوابق، ضمن خطة احتاللية مربجمة، 
الصهيونية  اجلمعيات  إحدى  مع  بالتعاون 
يف  اليهودية  األحياء  تطوير  مجعية  وتدعى 
سلطات  أقامت  كما  اخلليل،  مدينة  قلب 
»حرس  لـ  معسكرًا  اإلسرائيلي  االحتالل 
على  جديًا  خطرًا  يشكل  الذي  احلدود« 
أبو  ، حيث تسكن عائالت  املواطنني  حياة 
تتعرض  اليت  والبكري،  هيكل  وأبو  عيشة 
املستوطنني، حتت  العتداءات  يومية  بصورة 
واحلكومة  االحتالل  قوات  وبصر  مسع 
احملاذية  العائالت  تسلم  ومل  اإلسرائيلية، 
بيوتها للشارع العام، الذي يرتاده املستوطنون 
من واىل مستوطنة »رمات يشاي« ، مل يسلموا 
من اعتداءات املستوطنني وقوات االحتالل. 
الدكتور  عائلة  معاناة  أورد  أن  هنا  وأود 
لصنوف  تتعرض  اليت  زاهدة،  رمسي  تيسر 
االحتالل،  قوات  ايدي  على  التنكيل  من 
املنزل وحتطيم  واقتحام  املربح  الضرب  من 
يف  املستوطنني   لرغبات  تنفيذا  األثاث، 
أمر  صدر   وقد  املواطنني.  وتعذيب  اهانة 
قطعة  ملصادرة  مؤخرًا،  احتاللي،  عسكري 
ارض مغروسة بأشجار الزيتون املعمرة، يف 
الرميدة، لتوسيع معسكر حرس  منطقة تل 

احلدود اإلسرائيلي، هناك.
4. مستوطنة »بيت هداسا« يف موقع الدبوية عام 
1980 ، وقد غرت سلطات االحتالل معامل 
وتعترب  جديدة،  بنايات  وأضافت  املنطقة، 
لشارع  الرئيسي  املدخل  املستوطنة   هذه 
االحتالل،  سلطات  أغلقته  الذي  الشهداء، 
حركة  لتسهيل  بفتحه،  اتفاقية  وجود  رغم 
املواطنني ومركباتهم. ومت اإلغالق بعد اجناز 
يعترب  الذي  الشارع،  هلذا  كاملة  حتتية  بنية 
باجلزء  القدمية  البلدة  لربط  أساسيا  شريانًا 
سلطات  ووضعت   . املدينة  من  الغربي 
لتفتيش  الكرونية،هناك،   بوابة  االحتالل 
املواطنني الذين يتعرضون لصنوف العذاب 

واالهانة .

ويبلــغ عــدد املســتوطنني الذين يســكنون 
املســتوطنات األربع حوالي 550 مســتوطنًا ، 
بينهــم طالب معهد الالهــوت الديين، الذين 
يعتــربون من اخطــر املســتوطنني يف الضفة 

الغربية، لتعصبهم الديين وتطرفهم السياسي، 
وهــم عدوانيون وأصحاب ســوابق جنائية يف 
البلدان اليت أتوا منها، وحيظون بدعم سلطات 
االحتـــالل واحلكومــة اإلســرائيلية، بصورة 

علنية. 

البلدة  على  االحتالل  سلطات  قبضة  ولتعزيز 
استيطانية،  بؤرًا  أقامت  املدينة،  من  القدمية 
وأخرى  ثابتة  نقاط  منها    . ومدنية  عسكرية 
عسكرية، مثل »جبل جنيد« وأخرى قرب حمجر 
التكروري، املطل على حارة أبو اسنينة. إضافة 
وعلى  وهناك  هنا  املنتشرة  العسكرية  لألبراج 
أسطح املنازل، الذين يتعرضون لقمع سلطات 
احلرم  قرب  عسكرية  نقاط  وتوجد  االحتالل. 
اإلبراهيمي، كما أقيمت بؤر استيطانية تعتربها 
سلطات االحتالل »غر شرعية«، منها ما تسمى 
بـ »جبعات ايوت« شرق مستوطنة كريات أربع 
بالقرب من حي »خلة حاضور«، واليت جتاور ما 
معسكر  اقيم  كما   . مخسة«  »كريات  بـ  تسمى 
اخر حلرس احلدود مشال مستوطنة كريات أربع، 
على طريق وادي الغروس، يدعى بـ »مشمرت 
ما  أربع  كريات  من  اجلنوب  إىل  ويقع  اربع«. 
ُيعرف باملنطقة الصناعية،  وتطل بؤرة جديدة يف 
منطقة وادي اجلوز على مدخل قرية بين نعيم، 
حيث استوىل مستوطن على إحدى التالل وأقام 
االحتالل  سلطات  له  ووفرت  هناك،  مسكنا 
من  اخلدمات  جلميع  إضافة  عسكرية،  حراسة 

شق شارع ومتديد خطوط مياه وكهرباء .

فان  القدمية،  البلدة  يف  خمططاتها  وضمن 
املستوطنات  ربط  حتاول  االحتالل  سلطات 
خطط  األرض،  حتت  بنفق  هناك  أقامتها  اليت 
يربط  أيل«،  »بيت  من  إسرائيلي  مهندس  له 
تل  يف  املقامة   ( يشاي«  »رامات  مستوطنة 
)يف  رومانو«  »بيت  مستوطنة  مع  الرميدة( 
مدرسة أسامة بن منقذ(، مرورًا مبقربة وشارع 
مرورًا  اإلبراهيمي،  احلرم  إىل  ثم  الشهداء، 
بسوق القزازين، ثم ينعطف إىل الشرق مرورًا 

أربع«،  »كريات  »آل جابر« حتى مستوطنة  حبارة 
عرب منطقة وادي النصارى ووادي أبو احلصني، 
الذي يتعرض املواطنني فيه العتداءات متكررة 
يعربون  الذين  املستوطنني،  قبل  من  ومستمرة 
»كريات  مستوطنة  من  احملاور«،  »بيار  شارع 
أربع«  إىل احلرم اإلبراهيمي، وخاصة عائالت 
دعنا والبوطي وجابر وأبو سعيفان، كما جيري 
املنطقة واالستيالء  املزروعات يف تلك  ختريب 
الطريق  وقطع  جابر،  لعائلة  أراض  قطع  على 

أمام املواطنني . 

»رامات  لربط  املخطط  أن  ورغم    
انه  إال  بعد  ينفذ  مل  رومانو«  »بيت  ِبـ  يشاي« 
املعمرة،  الزيتون  أشجار  عشرات  اقتالع  يعين 
وكذلك  الشرباتي،  عائلة  من  ألسر  والعائدة 
أثرية،   ماء  عني  وهي  اجلديدة(  ختريب)العني 
الشهداء،  مقربة  يف  وقبور  منازل  ثالثة  وهدم 
من  واهلدف  بعد،  ينفذ  مل  األمر  هذا  ولكن 
إىل  املدينة  تقسيم  هو  الشوارع  هذه  شق 
جراء  للخطر،  املواطنني  حياة  وتعريض  أجزاء 
عبور املستوطنني هذه الشوارع، ولكن اهلدف 

األساسي تهويد املدينة وترحيل مواطنيها.

لكن يبدو أن سلطات االحتالل استعاضت عن 
عسكرية  أوامر  بإصدار  إليه   املشار  املخطط 
بشق شوارع عرب حارة آل جابر تربط مستوطنة 
»كريات أربع« مع احلرم اإلبراهيمي الشريف، 
الذي مت تقسيمه، ثم إغالقه مرارًا وتكرارًا أمام 
املصلني، والسماح للمستوطنني بأداء طقوسهم 
العديد  هدم  مت  حيث  احلرم،  وتدنيس  الدينية 
على  واالستيالء  القدمية  التارخيية  األبنية  من 
قطع أراض قرب احلرم نفسه وعلى عدد من 

البيوت .

قصـة مدينة تقـاوم التهويـد  
بقلم : عبد اهلادي حنتش
عضو اللجنة العامة للدفاع عن األراضي يف فلسطني  
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الرئيس الراحل ياسر عرفات كان أصدر قرارًا يف 12  آب 
1996، بتشكيل جلنة إعمار اخلليل، من شخصيات ومؤسسات 
وفعاليات احملافظة ، لتسعى اللجنة لتحقيق األهداف الرئيسية 

التالية :

أواًل: مواجهــة وحماصرة اإلســتيطان اليهــودي داخل البلدة 
القدمية، من خالل تطويق البؤر اإلســتيطانية حبلقات 
من املباني املأهولة ملنع توســع املستوطنات أفقياً، ومنع 
التواصل العمراني للبؤر االســتيطانية بزيادة الكثافة 

السكانية العربية بينها .

ثانيــاً: احلفاظ على الراث الثقايف، عرب صون عناصر الوحدة 
التكوينية للمبنى القديم  وصواًل للحفاظ على النسيج 

العمراني بأكمله .

ثالثاً: إحيــاء البلدة القدمية، من خالل تعزيز ارتباط املواطنني 
بها، وإعادة اســتخدام املباني املهجورة، وتأهيل البنية 

التحتية، وربط البلدة القدمية بباقي أجزاء املدينة .

إجنــازات
اســتطاعت جلنة اإلعمار حتقيق إجنازات 
قياســية يف ظروف صعبة . فقد مت ترميم 
وإســكان معظم املباني يف حميــط البؤر 
اإلستيطانية، وازداد عدد املواطنني يف البلدة 
القدمية بشكل ملحوظ، وتوجد اآلن املئات 
من طلبات السكن يف البلدة،  و مت تأهيل 
عدد من األســواق التجارية والشــوارع 
والطرقات وإعادة بناء أجزاء من النســيج 
العمراني بنفس املواد والطرق التقليدية.

   وقدمت اللجنة تسهيالت للمواطنني 
لتشجيعهم على العودة والبقاء يف البلدة 
وتأجرها  املنازل  برميم  وذلك  القدمية، 
رسوم  دفع  من  املواطنني  وإعفاء  جماناً، 
ومنح  الدخل  وضريبة  والكهرباء  املياه 
من   واسعة  لشرائح  جماني  تأمني صحي 

املواطنني .

   ووفرت أعمال الرميم  مئات من فرص 
العمل، املباشــرة وغر املباشــرة، لعمال 
مدربني وغر مدربني، على مدى سنوات 
عمل اللجنــة . اذ تدرب معظمهم على 
قواعد وأصول الرميم، وتشــكل أجور 
العمال 60% من تكلفة أعمال الرميم يف 
حني يصرف  الباقي لتمويل شــراء املواد 

الالزمة للعمل .

   وتعنــى جلنــة اإلعمــار باجلوانــب 
اإلنسانية،  اليت تشمل اجملاالت الصحية 
والتعليميــة والرفيهيــة واالجتماعية . 
حيث يتلقــى املواطنون يف البلدة القدمية 
تأمينات صحية جمانية،  كما مت تأهيل عيادة 
صحية  . ومت ترميم العديد من املدارس 
وإنشاء مكتبة وحديقة وكلتاهما لألطفال 
وحديقة عامة يستفيد من خدماتها العديد 
من املؤسسات، إلقامة نشاطات وفعاليات 
ثقافيــة وترفيهية للمواطنــني يف البلدة 

القدمية،  بالتعاون مع اللجنة.

   ويتــوىل الباحثــون االجتماعيون لدى 
جلنة اإلعمار متابعة املشاكل اليت تواجهها 
العائالت واجيــاد احللول املناســبة، من 
خالل مركز اإلرشــاد االجتماعي التابع 
للجنة، أو توجيــه املواطنني إىل اجلهات 
املســؤولة. وتنظم اللجنة أنشطة ثقافية 
واجتماعية يف البلــدة القدمية، لتخفيف 
ما يعانيه املواطنون مــن ضغوط، نتيجة 

اإلجراءات اإلسرائيلية .

جلنة اعمار اخلليل تتصـدى لالستيطان 

اعداد : جلنة االعمار 

   وتقيم جلنة اإلعمار مشاريع خلق فرص 
عمل، وتقدم مســاعدات مادية وغذائية 
مدرســية وتصرف مساعدات  وحقائب 

شهرية لعائالت تعيش ظروفًا حرجة .

جائزة اآلغا خان
إعمار  جلنة  فوز  اإلجنازات  هذه  توج  وقد 
اخلليل جبائزة اآلغا خان للعمارة لدورة عام 
1998م وهي من أرفع اجلوائز الدولية تعطى 
مشاريع  ألفضل  سنوات  ثالث  كل  مرة 
اإلسالمي.  العامل  مستوى  على  العمارة 
بتسلم  اإلعمار  للجنة  الشرف  كان  وقد 
خوان  امللك  جاللة  قبل  من  اجلائزة  تلك 
األمري  خان  واآلغا  إسبانيا  ملك  كارلوس 
كريم يف قصر احلمراء بغرناطة يف تشرين 

أول عام 1998م.

إعمار احلرم اإلبراهيمي 
وقدم الصندوق السعودي للتنمية منحة 
للجنــة، قيمتهــا مليــون دوالر أمريكي 
إلعمــار احلــرم اإلبراهيمي الشــريف، 
ويتوىل فنيون وخرباء حمليون اإلشــراف 

على عملية اإلعمار .

نتائج
   وكان لرميم حارات بأكملها يف البلدة 
العمارة  وأصالة  مجال  وإظهار  القدمية، 
الوعي  ازدياد  يف  دور  هلما  كان  القدمية، 
بأهمية  القرار،  وأصحاب  الناس  بني 
احلفاظ على مراكز املدن التارخيية وضرورة 
هدم  فرضية  تعد  ومل  وتأهيلها،  تطويرها 
املباني القدمية وإنشاء مباٍن جديدة مكانها 
إلعمار  كان  كما  اإلطالق.  على  مقبولة 
إليها دور  املواطنني  القدمية وعودة  البلدة 

يف تنشيط احلركة التجارية .

   وأدركت جلنة اإلعمار أن إحياء البلدة 
القدمية  املباني  برميم  يتأتى  ال  القدمية 
ذلك  يتطلب  وإمنا  فقط،  عليها  واحلفاظ 
االهتمام، أيضا، باإلنسان املواطن، لذلك 
أنشأت مرافق وخدمات عامة داخل البلدة 
ضمن  ووضعت  منها،  القائم  وحدثت 
إقامة مركز إرشاد اجتماعي يتوىل  خطتها 
املشاكل  مع  والتعامل  اجملتمعية،  التنمية 

االجتماعية للمواطنني .

)Master Plan( اخلطة الشاملة
   وتطلبــت جمابهة اخلطر االســتيطاني 
الشــروع بأعمال الرميم بأســرع وقت 

ممكن، ومع تقــدم العمل ظهرت صعوبة 
إجنــاز أهداف جلنــة االعمــار، دون توفر  
ختطيط شــامل للبلــدة القدميــة، يوضح 
عالقتها باحلــرم اإلبراهيمــي من جهة، 
واخلدمات األساســية الواجــب توافرها 
يف ظــل ازديــاد عدد املواطنــني من جهة 
أخرى. وعملت اللجنــة على إجناز هذه 
 ،)Master Plan( الشــاملة  اخلطــة 
مبرونــة  حتتمل  التطويــر يف ظل وجود 
البؤر االستيطانية والعمل على حماصرتها، 
والتطويــر بعد إزالة البؤر االســتيطانية 

وعودة احلياة الطبيعية إىل املدينة .

وتطلــب حتقيق أهــداف جلنــة اإلعمار 
مواجهة عقبات سياســية وفنية وإدارية . 
فقد استخدم االحتالل قواته إلعاقة إعمار 
البلــدة القدمية، لكون املنطقــة ما زالت 
ختضع للسيطرة اإلســرائيلية، وأصدرت 
السلطات العســكرية أوامر مبنع ترميم 
مباٍن تارخييــة، إضافة لكثــرة اإلغالقات 
وفــرض منع التجول علــى املنطقة . من 
ناحيــة أخرى مــا زالت البلــدة القدمية 
تعترب من أفقر مناطق املدينة، وتنتشر فيها 
املشــاكل االقتصاديــة واالجتماعية، اليت 

تسعى اللجنة للتغلب عليها  

متويل مشاريع الرميم
 وتعترب الســلطة الوطنية الفلســطينية 
مــن أول ممولي عملية اإلعمــار ، وقدم 
الصندوق الســعودي للتنمية، من خالل 
بنك التنمية اإلســالمي، منحتني للجنة. 
وحصلــت اللجنــة علــى منحتني من 
العربي لإلمنــاء االقتصادي  الصنــدوق 
احلكومــات  وقدمــت  واالجتماعــي، 
االسبانية والنروجيية والسويدية واألملانية 
منحًا أخرى، وســاهمت بعثــة التواجد 
الدولي املؤقت يف مدينة اخلليل والبنك 

الدولي يف متويل مشاريع خمتلفة .

حنواسبوع نضالي
   هذا، وارتأت مؤسسات حمافظة اخلليل 
الرمسية والشعبية واألهلية تنظيم أسبوع 
وأنشــطة  فعاليات  يتضمــن  نضالــي، 
احتجاجية، يف األســبوع األول من شهر 
تشــرين ثاني املقبل. جلذب أنظار اجملتمع 
احمللــي والدولي اجتاه ما يــدور يف مدينة 
اخلليل وبلدتهــا القدميــة، وتعبرًا عن 
رفــض املواطنني حملــاوالت اســتيطانها 

والسيطرة عليها . 

وتنظـم 
اسبـوعًا 

نضاليًا مطلع 
تشرين ثاني 
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