
 
 

 
 
 

ا
ً
ن قرسي ي مدينة الخليل كوسيلة لنقل سكانها الفلسطينيي 

ن
 تحت غطاء األمن: السياسة اإلرسائيلية ف

ص
ّ
 ملخ

    عاًما  25  منذ  إرسائيل  تطّبق
ة  تمكي     إىل  تهدف  معلنة  فصل  سياسة  الخليل  مدينة  مركز  منطقة  ف 

ّ
ان  من  ثل

ّ
  اليهود   المدينة  سك

هم العيش من
ّ
   مستوطني    ليسوا وكأن

   فلسطينّية مدينة  قلب  ف 
ة ف 

ّ
ة منطقة قلب مكتظ

ّ
 تماًما تتجاهل السياسة هذه. محتل

ان  احتياجات
ّ
    بالعيش  عليهم  وتحكم  الفلسطينّيي     المدينة  سك

ما   منازلهم   عن  الّرحيل  إىل  تدفعهم   تطاق، معاناة  ال  معاناة  ف 
ّ
  وكأن

 . إرادتهم بمحض

   المستوطني    لوجود نتيجة
عت ف 

ّ
مة إرسائيل المدينة وق

ّ
   التحرير ومنظ

فاقّيات عىل التوقيعمن  فقط بعد - 7919 عام ف 
ّ
  ات

ا -  أوسلو
ً
فاق

ّ
ا ات ّسمت يخّص الخليل  موضعيًّ

ُ
   1H  منطقة: منطقتي    إىل بموجبه المدينة ق

    يسكنها كان  الت 
  نحو   الحي    ذلك  ف 

قلت  ألف  115
ُ
، ن ّ  

ة  مدن  بقّية  غرار  عىل)  الفلسطينّية  الّسلطة  يد  إىل  فيها  والمدنّية  األمنّية  الّصالحيات  فلسطيت 
ّ
 . الغربّية(  الضف

    2H  ومنطقة
ّ    ألف  35  نحو  آنذاك  فيها  يسكن  االستيطانّية وكان  األحياز  وجميع  القديمة  البلدة  تشمل  فيما  تشمل  الت   

فلسطيت 
  . مستوطن 500 ونحو

ت المنطقة هذه ف 
ّ
   األمنّية الصالحّيات ظل

 سوى الفلسطينّية الّسلطة ليد  ُينقل إرسائيل ولم يد ف 
قة المدنّية الصالحّيات

ّ
ان المتعل

ّ
 . الفلسطينّيي    بالسك

   فيسكن اليوم أّما
   مستوطن 700 نحو 2H منطقة ف 

  لمنازل  المالصقة المناطق وتشمل دونم 800 نحو تبلغ مساحة ف 
   وللشوارع  المستوطني   

   يقيمون مستوطن  400 نحو  هؤالء  من. يستخدمونها الت 
  يدرسون   300 دائم ونحو بشكل  المدينة ف 

  
  " الدينّية المدرسة ف 

ف 
ْ
   يقيمون ألف نحو منُهم 7,000نحو  اليوم هناك الفلسطينّيي    عدد ويبلغ". حفرون ش

  مساحة  ف 
  الشهداء  بشارع اإلبراهيم  مروًرا الحرم منطقة من تبدأ ضّيقة

ً
ّ تل إىل ثّم وصول ّ الذي رميدة، وهو ح    التجّمع  يشمل الح 

ّ األكب    
طرح. االستيطان 

ُ
   ت

ة الّسنوات ف  طات األخب 
ّ
"  سياحّية مشاري    ع" وتطوير االستيطان لتوسيع رسمّية وغب   رسمّية مخط

  
    التاريخّية   المنطقة  ف 

قت  الخليل وإذا  ف 
ّ
طات   هذه  تحق

ّ
    المستوطني     عدد  يتضاعف   فسوف  المخط

  الّسنوات   خالل  الخليل   ف 
 . القريبة

   أنشأت بحيث الفلسطينّيي    حركة عىل الّصارمة القيود من مجموعة إرسائيل فرضت الفصل نظام تطبيق أجل من
  قلب  ف 

ا المدينة
ً
يط   رسر

ً
صل

ّ
  مت

ً
  قيود  وفق  ذلك تتيح راكبي   أو أو مشاة إليه الفلسطينّيي    دخول تمنع  المدينة  أجزاء بقّية عن ومعزول

دة
ّ
 هذا. مشد

ّ
يط  يمتد ا الشر

ً
ق ة إىل" أرب  ع كريات" مستوطنة من رسر   لتقييد  المخّصصة التدابب   تشمل. غرًبا اليهودية المقب 

ة 65-و حاجًزا 22 المستوطني    منازل محيط وعن الرئيسّية الشوارع عن الفلسطينّيي    وإبعاد الحركة
ّ
 مختلفة من  سد

ّ
 . مواد

ر 
ّ
ات الحواجز منظومة تؤث

ّ
   والسد

   مقيمي   ال  الفلسطينّيي    جميع  عىل  المدينة ف 
ها الماّرين أو المنطقة ف  ه. عب 

ّ
  نظام  إن

   بالعيش عليهم ويحكم  معقول حياة مجرى إدارة  من  يمنعهم إذ ُيطاق ال  جحيًما حياتهم  يجعل
  انعدام  من  دائمة حالة ف 

ا بعبور ُيلزمهم  الحاجات أبسط قضاء  ألجل  أّي تحّرك. اليقي   
ً
ة حواجز  حاجز وأحيان

ّ
هم  كهذا وكّل عبور . عد   عىل يجب 

   الوقوف
ّ حيث مهي    ثّم لتفتيش من ليخضعوا طويل طابور ف   

  التدقيق  ومدى تفتيشه يجري من الجنود يقّرر وعشوان 
    العبورب  له  ُيسمح  ومن  فيه

ه  هذا  فوق.  المطاف  نهاية  ف 
ّ
ا  الجيش  يقّرر   كل

ً
ّ ودون  ما بشكل  حاجز   إغالق  أحيان  

 سابق  تعّسف 
ان  تبليغ 

ّ
    يضطّرون  الذين  للسك

ا  تستغرق  بديلة  طرق   استخدام  إىل   الحالة  هذه  ف 
ً
    أطول   وقت

ة   أحيان  وف  ي     تالئم   ال  كثب 
ّ
  المسن

ة جانب إىل - الحركة مجال تقليص. والمعاقي   
ّ
   مشق

ا تكون طويلة طرق عب   المشر
ً
غير و ترابّية أو قوّية طلعات أحيان

ان عزل  قد  صالحة، 
ّ
  بضعة  عىل اليوم  يقترص االقتصادّي بحيث النشاط عىل وأصدقائهم وقض   أقارب  هم  عن المنطقة سك

 . تقليدّية  وورشات  بقالة حوانيت

   إرسائيل تفرضه الذي الفصل نظام
ّ   معلن، ُعنف غب   كان الفصل وإن سياسة من يتجّزأ ال كجزء يالزمه الخليل ف   

روتيت 
ان  والمستوطنون  األمن  قّوات  عنارص  يمارسه

ّ
 سك

ّ
ان  عىل  العسكرّي يفرض  التواجد:  الفلسطينّيي     المدينة  ضد

ّ
 المدينة  سك

ّ والمستمّر بعنارص االحتكاك الفلسطينّيي       األمن قّوات اليوم 
 عب   متواصل إذالل يرافقه الذي والشوارع الحواجز ف 

   االعتداء
ّ    عىل  عالوة . واإلهانات التهديدات الجسدّي وتلف 

ان ذلك يعان 
ّ
متكّررة   بصورة  لمنازلهم الجيش  اقتحام  من  السك

  غالبًا 
يل، كما ساعات ف 

ّ
   التعّسفّية االعتقاالت يعانون الل

   بما منهم القارصين والمنازل وحت   الشوارع ف 
القاصرين   ذلك ف 

 . الجنائّية سّن المسؤولّية تحت ممن هم
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ان المستوطنون يمارسه الذي  العنف
ّ
 سك

ّ
  . المستوطنة إقامة منذ  هناك  حضورهم يالزم الفلسطينّيي    الخليل ضد

  بعض  ف 
ب األحيان

ُ
   عن ويمتنعون االعتداءات هذه األمن قّوات عنارص يرق

ل وف 
ّ
ا فيها  يشاركون أخرى أحيان التدخ   . فعليًّ

الحالتي     ف 
ا يحظ   قليلة استثنائّية أحداث عدا ما

ًّ
طة  - القانون تطبيق أجهزة جميع حيث تاّمة شبه بحصانة المستوطنون جد   الشر

ا تفعل ال -  والنيابة والجيش
ً
ق الواالعتداءات  لمنع  شيئ

ّ
م وال فيها تحق

ّ
 . للمحاكمة مرتكبيها تقد

ّ الذي الواقع هذا رض الجحيم 
ُ
   بالنتائج أن   قد الفلسطينّيي    عىل ف

  منطقة  عن رحلوا الفلسطينّيي    آالف : إرسائيل تأملها الت 
    يقيم  ال.  أشباح  مدينة   إىل   فتحّولت  المدينة  مركز

  هكذا.  آخر  خياًرا  يملكون  ال  الذين  الفلسطينّيي     سوى  اليوم  المنطقة  هذه  ف 
جرت

ُ
ّ من الجزء  مركز المدينة منطقة من بأكملها أجزاء  وتآكلت ه  

   كان المدينة والذي التاريح 
ا مركًزا الّسابق  ف     تجاريًّ

ّ
يعج

ها  الضفة  جنوب  منطقة  من  الفلسطينّيون  إليه  يتقاطرو  بالنشاط
ّ
  الطريقة وإغالق   بهذه  الفلسطينّيي     القشّي آلالف  الرحيل.  كل

ل مئات
ّ
ا المحاّل التجارّية يشك

ً
ّ الذي للقانون خرق ه القشي النقل يحظر  الدوىل   . حرب جريمة ويعتب 

انّية  المعطيات
ّ
م  السك

ّ
   تقد

ً
 التكاثر  عىل  ملموًسا  دليل

ّ
    أن

ان 
ّ
    السك

  إىل   الفلسطينّيي     آالف  دفع  عب    إرسائيل  تداركته  قد  الخليل  ف 
  : 2H منطقة عن الّرحيل

عت الذي 1997عام  ف 
ّ
فاقّية فيه ُوق

ّ
ان عدد الخليل كان ات

ّ
   الفلسطينّيي    السك

  يبلغ  1H منطقة ف 
ً أ  166  نحو  عددهم  فيبلغ   االتفاق  توقيع   عىل   ونيف   عاًما  20  مرور   وبعد  اليوم  أّما   . ألف  115  الزيادة   أي  لفا

ّ
%.  45  بنسبة  ه    أن

   الفلسطينّيي    عدد ذلك كان مع مقارنة
 .  ألف 34 نحو عددهم فيبلغ  اليوم  ألف أّما 35  نحو االتفاق توقيع  عند 2H منطقة  ف 

   االستيطان ازدهار يمكن كان ما
ة الرسمّية الجهات جميع قَبل التاّم من الدعم لوال وتثبيته الخليل ف 

ّ
   القرار صانع   وكاف

 ف 
    المسؤولي     كباروالعليا    المحكمة  قضاةواليسار    ومن  اليمي     من  السياسّيون.  اليوم  وحت    1968  إرسائيل منذ

  وجهاز   الجيش  ف 
موا   والمدنّية جميعهم  العسكرّية  النيابة  وكالءواألمن  

ّ
    مستوطنة  بوجود   سل

  بالعنف   وقبلوا واقع،    كأمر  فلسطينّية  مدينة  قلب   ف 
ان المواصلي    واالضطهاد القمع وجودها وبّرروا عن الناجم والمتواتر الشديد

ّ
  منازلهم  وسلب الفلسطينّيي    المدينة لسك

عم  استمّر هذا.  عملهم  وأماكن  وممتلكاتهم 
ّ
ا   يزال   التاّم وال   الد

ً
ا أيض   اإلجرامّية   اإلرسائيلّية   للّسياسية  النتائج   أضحت   أن  بعد  مستمرًّ

  
 .  للجميع  ومعلومة واضحة المدينة ف 

   االستيطان
 من الخليل ف 

ّ
ه حيث شاذ

ّ
   يقوم أن

، لكّن الّسياسة فلسطينّية مدينة قلب ف  بعة كبب 
ّ
   المت

  كانت  وإن الخليل ف 
   تماثل فه   متطّرفة

   الّسياسة جوهرها ف 
ولة تطّبقها الت 

ّ
   الد

   بقّية ف 
ة أراض 

ّ
ها. الضف

ّ
   تعتب   سياسة إن

 أراض 
ّ
 الغربّية الضفة أن

  ُوجدت
ً
ان مصالح  باستمرار تتجاهل سياسة إرسائيل وه   احتياجات  لخدمة أصل

ّ
م الفلسطينّيي    السك

ّ
  مصالح  عليها وتقد

ّ لهذا  الغطاء  أّما.  المستوطني     
ه  القانون 

ّ
ره  كل

ّ
    العليا  المحكمة  وقرارات  القضائّية  والتوصيات  العسكرّية  األوامر   فتوف

عن   الت    تشر
ر ّ  .  والنهب  االحتالل  استمرار جميعها  وتب 

   عىل صارخ بشكل السياسة هذه تنعكس
   المناطق نحٍو خاّص ف 

ة الفلسطينّية التجّمعات تسكنها الت     الّصغب 
   C مناطق ف 

  ف 
ية  التجّمعات  من   حت    أكب    مستضعف  وبعضها   -  الغربّية  الضفة

ّ
    المتبق

    2H  منطقة  ف 
ولة  وتسع  -   الخليل   ف 

ّ
  غاية   لتحقيق  الد

انها  من  المناطق  هذه   تفري    غ:  مشابهة
ّ
    المحتملة  وغب    القاهرة  للظروف  حاصل  كتحصيل  الفلسطينّيي     سك

  عليهم   فرضتها  الت 
   عىل واالستيالء المستوطنات توسيع  عب   عليها اإلرسائيلّية السيطرة إرسائيل ثّم تثبيت

 . الزراعّية األراض 

ضحت لقد
ّ
   المدى بعيدة األهداف طويل زمن منذ ات

  الفلسطينّيي    ماليي   : السياسة هذه وراء من إرسائيل إليها ترم   الت 
   بالعيش محكومون السياسّية الحقوق من المجّردين

ولة زّجتهم معازل ف 
ّ
   تنهب ه   داخلها فيما الد

  وتستغّل الموارد  األراض 
ّ وحديث  -  منفصل  تخطيط   جهاز   ألجلهم   أقامت  أن  فقط، بعد  لمواطنيها  البلدات  وتقيم  الحتياجاتها  الطبيعّية  

  وتطّبق   -   سح 
ر أقامته الذي النظام هذا. مغايرة قواني    منظومة عليهم

ّ
   األبارتهايد لنظام اإلدارّية باألوُجه يذك

 grand) إفريقيا جنوب ف 
apartheidإىل الوصول يقّيد  كان ( الذي   

 . السياسّية الحقوق ويسلب  الحركة عىل القيود ويفرض األراض 

بع الفصل ولكّن نظام
ّ
   المت

   األشكال  جانب  الخليل إىل ف 
ق  الت  خذها يطبَّ

ّ
ا  يت

ً
ة بصورة  أيض

ّ
   تتجّسد وصارخة فظ

ّ   ف  العاّم   الحب 
ّ  أساس عىل الفصل: أخرى  بكلمات. petty apartheid شكل عىل  

م  بشكل -  والفلسطينّيي    اليهود  بي    -إثت 
ّ
ّ   منظ ورسم 

ّ ينعكس  
    وعلت 

ات حواجز ومنفصلة   شوارع   صورة ف 
ّ
 . وسد

    االستيطان
   أنشر    الذي  -  الخليل  ف 

ً
ا  أصل

ً
. قضاًء وقدًرا  ليس  -  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  طويلة  سلسلة  وتتبعه  للقانون  خالف

   ه   إرسائيل
   عليه والحفاظ االستيطان إنشاء تختار زالت وال  اختارت الت 

كما   المدينة يدير من فلسطينّية وه   مدينة قلب ف 

   تخّص المستوطني    لو كانت
ان  ومصالح احتياجات أوتيت بكّل ما تتجاهل نفسه الوقت فقط وف 

ّ
  علًما الفلسطينّيي    السك

ّ
أن

ه  الواجب من بل  الممكن من  الواقع هذا.  بيتهم الخليلمدينة    . تغيب 
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