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  داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإله
  

  :ىــــــــــــــــإل

  …داي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال

  …ي ـــــــــــــي وأبنائـــــــــــــزوجت

  .…شهداء فلسطني الذين رووا بدمهم ثرى هذا الوطن الغايل 

  صالح 



 ث 

  شكر وتقدير

ل لي الصعاب ل وذ ،أشكر اهللا سبحانه وتعالى أن من علي بالتوفيق في إنجاز هذه الدراسة           

علي مـا    فهون   ،وقيض لي األستاذ الدكتور نظام عباسي مشرفاً عليها       ، التي اعترضت الطريق  

ولن أفي   .فاستنرت برأيه السديد  ، اً واضحاً ورسم لي مالمح البحث جلي    ، اعتبرته جلالً في البداية   

امهم في رعاية    إلسه ،أساتذتي الكرام في قسم التاريخ في جامعة النجاح الوطنية حقهم في الشكر           

وكرمهم في تقديم المشورة والنصيحة لمن يطرق بابهم وحرصهم الـدائم علـى             ، البحث العلمي 

   .وأصول البحث العلمي، األمانة العلمية

: أسهموا في إنجاز هذا العمل أخص منهم بالـذكر        ، ن نعم اهللا علي أن يسر لي أناساً       وم

،  الذي قدم لي النصح واإلرشـاد      ،يلة الخل المهندس عبد الهادي حنتش خبير االستيطان في منطق       

، فلم يبخل علـي بمـساعدته     ، مد عطية أما األخ الصديق أح   ، زودني بالمعلومات القيمة والهامة   و

وال ، يـة والمربي الفاضل عوني أبو الرب تجشم عناء ترجمة بعض الدراسات من اللغة اإلنجليز           

  . غوياًبو مويس مدقق هذه الدراسة ليفوتني شكر األستاذ فتحي أ

ذكرهم أتقدم لهم بالشكر    وإلى كل الذين أسهموا في إنجاز هذه الدراسة ولم يتسع المجال ل           

   .والعرفان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ج 

  فهرس المحتويات
  الصفحة  الموضوع

  ت  اإلهداء 

  ث  شكر وتقدير 

  ج  فهرس المحتويات

  خ  قائمة إحصائيات وجداول وردت في الدراسة 

  د  قائمة المالحق 

  ذ  مختصرات قائمة ال

  ز  الملخص

  ١  مقدمة 

والديموغرافيـة   جغرافيتها وأوضـاعها اإلداريـة    :منطقة الخليل : الفصل األول 

  والسياسية واالقتصادية

  

  ١٠   جغرافية منطقة الخليل:أوالً

  ١١   التقسيم اإلداري :ثانياً

  ١٤   السكان:ثالثاً

  ١٦   )٢٠٠٠ -١٩٦٧( األوضاع السياسية في منطقة الخليل :رابعاً

  ٢١   األوضاع االقتصادية في منطقة الخليل:خامساً

    االستيطان في الفكر الصهيوني: الفصل الثاني

  ٢٧   الجمعيات الصهيونية :أوالً

  ٣٧   المشاريع االستيطانية :ثانياً

  ٤٣   دوافع االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل :ثالثاً

  النـشأة والتطـور    : الخليـل  نطقةالمستوطنات الصهيونية في م   : الفصل الثالث 

 ٢٠٠٠-١٩٦٧  

  

  ٥٣   ١٩٦٧ االستيطان اليهودي في مدينة الخليل قبل عام :أوالً

  ٦٠   طرق ووسائل االستيالء على األراضي في منطقة الخليل.ثانياً

  ٦٦   المستوطنات الصهيونية في مدينة الخليل.ثالثاً

    ٢٠٠٠ - ١٩٦٧خليل المستوطنات الصهيونية في منطقة ال: عالفصل الراب

  ٨٦   الحزام االستيطاني حول مدينة الخليل :أوالً

  ٩٢  المقامة على األراضي الشمالية لمحافظة الخليل  المستوطنات:ثانيا



 ح 

  الصفحة  الموضوع

  ٩٧   المستوطنات المقامة على األراضي الغربية لمحافظة الخليل:ثالثاً

  ١٠٠  حافظة الخليل  المستوطنات المقامة على األراضي الجنوبية الشرقية لم:رابعاً

    مقاومة حركة االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل: الفصل الخامس

  ١١٤   المؤسسات التي نشطت في مقاومة االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل :أوالً

  ١٢١   أبرز العمليات الفدائية ضد االستيطان في منطقة الخليل :ثانياً

ية في مقاومة حركة االسـتيطان الـصهيوني فـي           األنشطة السياسية والمدن   :ثالثاً

  الخليل ومدى فاعليتها 

١٢٤  

  ١٢٨   الموقف الدولي من االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل :رابعاً

  ١٣١  الحركات اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان: خامساً

  ١٣٢   اآلثار المترتبة على االنتشار االستيطاني في منطقة الخليل :سادساً

  ١٥١  لنتائج والتوصيات ا

  ١٥٤  قائمة المصادر والمراجع 

  ١٦٧ المالحق 

 b  الملخص باللغة اإلنجليزية

  

  

  

  

  

  

  

   



 خ 

  فهرس الجداول
  الصفحة  الجدول

  ١٤  ٢٠٠٠-١٩٦٧عدد سكان منطقة الخليل خالل الفترة   ١جدول رقم 

  ٥٥  ١٩٦٧عدد سكان مدينة الخليل قبل عام   ٢ جدول رقم

ساحة األراضي المصادرة لصالح مستوطنة كريات أربع خالل        م  ٣ جدول رقم

   ١٩٨٠ -١٩٦٧الفترة 

٨٨  

  ٨٨   ٢٠٠٠ - ١٩٦٨عدد سكان كريات أربع خالل الفترة   ٤ جدول رقم

  ٩٠   ٢٠٠٠ - ١٩٨٥عدد سكان مستوطنة حاجاي خالل الفترة   ٥ جدول رقم

  ٩٣  ١٩٩٩ -١٩٦٨عدد سكان مستوطنة كفار عتسيون خالل الفترة   ٦ جدول رقم

 -١٩٨٥يوضح عدد سكان مستوطنة كرمي تسور خالل الفتـرة        ٧ جدول رقم

١٩٩٩   

٩٤  

  ٩٧   ١٩٩٩-١٩٨٤عدد سكان مستوطنة تيلم خالل الفترة   ٨ جدول رقم

  ٩٩   ١٩٩٩ -١٩٨٤عدد سكان مستوطنة أدورا خالل الفترة   ٩ جدول رقم

  ١٠١   ١٩٩٩-١٩٧٧فترة عدد سكان مستوطنة بيت ياتير خالل ال ١٠ جدول رقم

  ١٠٣   ١٩٩٩-١٩٨٣عدد سكان مستوطنة ماعون خالل الفترة  ١١ جدول رقم

  ١٠٤   ١٩٩٩-١٩٩٢عدد سكان مستوطنة أشكولوت خالل الفترة  ١٢ جدول رقم

  ١٠٥  ١٩٩٩-١٩٨٣عدد سكان مستوطنة كرميل خالل الفترة  ١٣ جدول رقم

  ١٠٦  ١٩٩٩-١٩٩٢لفترة عدد سكان مستوطنة سوسيا خالل ا ١٤ جدول رقم

  ١٠٨   ١٩٩٩-١٩٩٢عدد سكان مستوطنة معالي هفار خالل الفترة  ١٥ جدول رقم

  ١٠٩   ١٩٩٩-١٩٩٢عدد سكان مستوطنة عتنائيل خالل الفترة  ١٦ جدول رقم

  ١١٠   ١٩٩٩ -١٩٩٢عدد سكان مستوطنة تينه عماريم خالل الفترة  ١٧ جدول رقم

  ١١١   ١٩٩٩-١٩٩٢ شاني ليفنه خالل الفترة عدد سكان مستوطنة 18جدول رقم 

  ١١١  ١٩٩٩-١٩٩٢عدد سكان مستوطنة شمعة خالل الفترة  19جدول رقم 

  ١٤٣  المناطق الصناعية اإلسرائيلية في الضفة الغربية ٢٠ جدول رقم

  

  

  

  

  



 د 

 الصور فهرس

  الصفحة  الصورة

  ٦٩  الحرم اإلبراهيمي  .١ رقمصورة

  ٧٥ مستوطنة الدبويا   2 رقم صورة

  ٧٦ مستوطنة رمانو  ٣ رقم صورة

  ٧٨ مستوطنة تل الرميده  ٤ رقم صورة

  ٨١ مستوطنة ابراهام ابينو   5 رقم صورة

  ٨٢ مستوطنة بيت حسون  ٦ رقم صورة

  ٨٣ بيت شنوسون  ٧ رقم صورة

  ٨٤  االستراحة  ٨ رقم صورة



 ذ 

  المالحقفهرس

  الصفحة  الملحق

  .م١٩٦٧ بعد عام خريطة تبين منطقة الخليل  .١ملحق رقم

  .خريطة توضح تقسيم مدينة الخليل حسب اتفاق الخليل

 جوي لمدينـة الخليـل يبـين مواقـع البـؤر           تصويرخريطة  

  .االستيطانية في المدينة

  .خريطة توضح مشروع ألون االستيطاني

خريطة توضح مواقع المستوطنات الـصهيونية فـي منطقـة          

  .الخليل

١٦٨  

  ١٦٩ ض على مصادرة أراضي في بلدة السموعصورة كتاب اعترا   2ملحق رقم 

صورة عن إخطار صادر عن اإلدارة المدنية إلخـالء أرض             ٣ ملحق رقم

 حكومية

١٧٠  

  ١٧١ صورة لعقد بيع أرض في بلدة السموع لشركة يهودية   ٤ملحق رقم 

صورة كتاب صادرعن مكتب حارس أمالك الغـائبين موجـه             5ملحق رقم 

 لبلدية الخليل

١٧٢  

صورة كتاب صادر عن بلدية الخليل بخصوص توكيل محامي            ٦ ق رقمملح

 .لمتابعة مصادرة أراضي من قبل المستوطني

١٧٣  

صورة كتاب اعتراض من قبل أصحاب محالت تجارية فـي             ٧ ملحق رقم

 شارع الدبويا

١٧٤  

صورة كتاب صادر عن بلدية الخليل موجه لمـدير االرتبـاط              ٨ ملحق رقم

   احتجاجاً على حفريات للمستوطنين ،ليالمدني اإلسرائي

١٧٥  

  

  

  

  

  

   

  

  



 ر 

  قائمة المختصرات والرموز

   المختصرات :أوالً

   :أشير إلى المصادر والمراجع والوثائق بالهوامش حسب القواعد التالية

والجزء إذا كان الكتاب يتـألف      ،   واسم الكتاب  ، يذكر اسم المؤلف   ،إذا ورد الكتاب ألول مرة     -١

   . والصفحة، وسنة النشر، ومكان النشر، ودار النشر،لطبعة وا،من أجزاء

 دار الجليل   ،١ ط ، دليل المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة      : عمران ، أبو صبيح  :مثال

   .١٩٨٣ ، األردن- عمان ،للطباعة والنشر

   . والصفحة، ومرجع سابق، يذكر اسم الشهرة للمؤلف،إذا ورد الكتاب مرة ثانية -٢

   .١٥ ص، مرجع سابق: أبو صبيح:لمثا

 ، واالسم األول للكتـاب    ، يذكر اسم الشهرة للمؤلف    ،في حالة وجود أكثر من كتاب للمؤلف       -٣

   .٢٠ ص ، سياسة: أورنسون: مثال.والصفحة

   . وتاريخ صدورها، ورقمها،مكان صدور الوثيقة  توثق بذكر:الوثائق -٤

   الرموز :ثانياً

   جزء :ج

  .صفحة :ص

   . طبعة:ط

   المرجع نفسه : ن.م

   . قسم:ق

   ميالدي :م



 ز 

   هجري :-ه

   . بدون طبعة: ط-ب 

   . بدون مكان نشر: م-ب 

   . بدون ناشر: ن-ب 

   . بدون تاريخ نشر: ت-ب 

Op.cit: مرجع سابق.   

  منظمة التحرير الفلسطينية  :ف. ت. م



 س 

   االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل
٢٠٠٠-١٩٦٧  

  إعداد

  ود أبو الربصالح حسن محم

  إشراف 

  األستاذ الدكتور نظام عباسي 

  الملخص

 -١٩٦٧تبحث هذه الدراسة في موضوع االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل من عـام              

 ، منـذ نـشأتها وحتـى اآلن       ، فقد شكلت منطقة الخليل محور اهتمام الحركة الصهيونية        ،٢٠٠٠

 سكن  .يجب السيطرة عليها واالستيطان بداخلها     التي   ،معتبرة مدينة الخليل مدينة آبائهم وأجدادهم     

 وحظيت بمعاملة حسنة    ،قدمت إلى فلسطين بعد هربها من إسبانيا      ،  المدينة جالية يهودية صغيرة   

 بعـد   ، حيث تم قتل العشرات منها       ،١٩٢٩ وبقيت حتى أحداث البراق عام       ،من السكان العرب  

في مدينة الخليل حتـى      قليل من أفرادها  بقي عدد   . تدخلهم في األحداث التي جرت في تلك السنة       

   .عن المدينة من قبل القوات البريطانية  حيث تم إجالؤهم،١٩٣٦عام 

 مـن حيـث     ، يتحدث عن منطقة الخليـل     : الفصل األول  :قسمت الدراسة إلى خمسة فصول    

،  والـسياسية  ، كما يتحدث عن أوضاعها االقتـصادية      ، وتضاريسها ، ومناخها ،موقعها الجغرافي 

   .م٢٠٠٠تماعية حتى عام واالج

 من خالل تناول بعض الجمعيات      ، يتحدث عن االستيطان في الفكر الصهيوني      :الفصل الثاني 

كما يتحدث عن المشاريع    ، التي ساهمت في انتشار االستيطان الصهيوني في فلسطين        ،الصهيونية

ل وباقي أراضـي    االستيطانية التي وضعها قادة الحكومة اإلسرائيلية للسيطرة على منطقة الخلي         

   . وراء استيطان منطقة الخليل، إضافة إلى الدوافع الصهيونية،الضفة الغربية

 كما يتناول عدة    ،م١٩٦٧ يتحدث عن االستيطان اليهودي في الخليل قبل عام          :الفصل الثالث 

 واضـعة   ،استخدمتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي للسيطرة على األرض الفلسطينية        الطرق التي 

 التـي   ،ومستغلة جميع السبل لمصادرة األراضي في منطقة الخليل       ، ين التي تبرر سياستها   القوان



 ش 

 إضافة إلى البؤر االستيطانية التي أقيمت بعد        ،تعتبرها المدينة الثانية بعد القدس من حيث القدسية       

اليومية ضد    وقد ساهم المستوطنون من خالل الممارسات القمعية       .م في مدينة الخليل   ١٩٦٧عام  

مما أجبر عدداً كبيراً منهم على الرحيل عـن         ، في انتشار البؤر اليهودية    ،المواطنين العرب فيها  

، وقد خطط قادة المستوطنين في الخليل للسيطرة على مركز المدينـة          . منازلهم في البلدة القديمة   

 فـي   من خالل خلق تواصل جغرافي بين البؤر االستيطانية       ،  بهدف إقامة مدينة الخليل اليهودية    

   . لتشكل مجتمعة تجمعاً استيطانياً كبيراً،المدينة

يتحدث عن المستوطنات الصهيونية التي أقيمت في منطقة الخليل منذ عـام            : عالفصل الراب 

ـ    ، وعدد سكانها  ، موقعها ل من خال  ،٢٠٠٠ وحتى عام    ١٩٦٧  الفلـسطينية   ي ومـساحة األراض

  .  ومراحل إقامتها،المصادرة لصالحها

 ١٩٦٨ فمنذ عـام     ،يتحدث عن مقاومة حركة االستيطان في منطقة الخليل        :الفصل الخامس 

 وما زالت حتى    -نشطت المقاومة الفلسطينية في التصدي لالستيطان اليهودي في منطقة الخليل           

 عقبة في طريق توسع هذه      - السلمية والعسكرية    :بجميع أشكالها -حيث شكلت المقاومة     -اآلن  

 فقد حدت المقاومة مـن انتـشار البـؤر          ،دة القديمة في الخليل    وخاصة داخل البل   ،المستوطنات

  . داخل المدينة االستيطانية في البلدة القديمة بشكل أبطأ من سرعة انتشارها

وعلى جميع  ، وقد أثرت هذه المستوطنات المتواجدة في منطقة الخليل على البيئة الفلسطينية          

ورسـمت مـستقبالً    ، لى االقتصاد الـوطني    فتركت آثاراً سيئة ع    :جوانب الحياة للسكان العرب   

 وخاصة أن المـستوطنين     ، وال ننسى التدخل السافر في الحياة االجتماعية       ،سياسياً قاتماً للمنطقة  

 وال يحملون إال مـشاعر الحقـد والكراهيـة          ،في الخليل هم من أشد اليهود تعصباً في إسرائيل        

  .للعرب



  دمةالمق

  : عنوان البحث وأهميته-١

الدراسة في موضوع االستيطان الصهيوني في منطقة الخليـل فـي الفتـرة             تبحث هذه   

 :، وهناك مبررات تستوجب البحث في هذا المجال أهمها٢٠٠٠-١٩٦٧

 شكل االستيطان أهم مبادئ الحركة الصهيونية وأحد ركائزها الرئيسة، التي طبقـت علـى               -١

ـ           صهيونية إلـى زيـادة حجـم     األراضي الفلسطينية ومنها منطقة الخليل، إذ عمدت الحركـة ال

وقد شكلت مدينة الخليل محور اهتمامها بعـد        . منذ نشأتها االستيطان في هذه المنطقة الفلسطينية      

مدينة القدس، فمنذ القرن الخامس الميالدي استوطن بعض اليهود من يهود إسـبانيا الـذين تـم                 

لـسكان العـرب عيـشة      طردهم من قبل المسيحيين هناك  في مدينة الخليل، وعاشوا فيها بين ا            

 حيث تم إخراجهم من قبل اإلنجليز خوفا عليهم بعد انـدالع            ١٩٣٦كريمة وبقوا فيها  حتى عام       

  .١٩٣٦ثورة 

 بدأ السرطان االسـتيطاني     ١٩٦٧ بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام          -٢

ـ          ى التـي تقـام علـى       ينهش األرض الفلسطينية، فأنشئت مستوطنة كفار عتسيون لتكون األول

، ثم حضرت مجموعة من المستوطنين بصفة سياح إلـى مدينـة            ١٩٦٧األراضي المحتلة عام    

 وبقوا فيها، وكانت منطلقاتهم تاريخية دينية معتبرين مدينة الخليل مدينة اآلباء            ١٩٦٨الخليل عام   

قة الخليل كافة   واألجداد التي يجب إحياء االستيطان فيها، ثم انتشرت المستوطنات في أرجاء منط           

  .وحول مدينة الخليل وفي داخلها

 حاولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي تحويل مدينة الخليل العربية إلى مدينة يهودية،و الحرم             -٣

اإلبراهيمي إلى كنيس يهودي، من خالل إقامة البؤر االستيطانية في قلب مدينة الخليـل، ممـا                

  . ديمة منهاحولها إلى  ثكنة عسكرية، وخاصة البلدة الق

 أثر االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل على جميع جوانب حياة سكانها، فسياسياً  شكلت               -٤

المستوطنات عقبة في طريق أي حل للقضية الفلسطينية، واجتماعياً شكلت مصدر إزعاج وقلـق              
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ان وتهجير لسكانها  العرب، فساهمت البؤرة االستيطانية في قلب المدينة إلـى تخويـف الـسك               

  .وإزعاجهم  والى ارتكاب بعض المجازر ضدهم كمجزرة الحرم اإلبراهيمي

 على الرغم من كثافة الهجمة االستيطانية على منطقة الخليل، فقد عبر الشعب الفلسطيني عن               -٥

رفضه لهذا التواجد بالمقاومة السلمية،  والعسكرية، متسلحاً بموقف دولي معارض لهذا التواجد،             

الدولي متفاوتاً في شدة معارضته فالعرب وأوروبـا يعارضـان االسـتيطان            وإن كان الموقف    

اإلدانة والشجب واالستنكار، أما أمريكا فتعارضه إعالمياً وتـشرعه حـين تمنـع             : قاصرة مثل 

  . صدور قرارات دولية ضده

  :  مبررات الدراسة-٢

متوافرة عـن   رغم حجم االستيطان الصهيوني الكبير في مدينة الخليل فإن المعلومات ال          

هذا الموضوع قليلة ومتفرقة في المصادر والمراجع العربية واألجنبية، األمر الذي تطلب إفـراد            

دراسة علمية مختصة لدراستها، فهناك العديد من الدراسات التي تحدثت عن االسـتيطان فـي               

ـ                 ن الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عام، منها دراسة  خليل التفكجي التي تحدثت عن جزء م

فقد تحـدث عـن     "  المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية    "موضوع هذه الدراسة في كتابه      

  .المستوطنات بشكل عام ولم يتحدث عن الخليل بشكل خاص

بعنوان التخطيط اإلقليمي لالستيطان في     "كما تناول الباحث أحمد المصري في دراسته          

، لم يتحدث عن المستوطنات بشكل تفـصيلي      ، الجانب التخطيطي للمستوطنات و    "الضفة الغربية 

كما تناول الباحث عماد المصري من خالل رسالة ماجستير بعنـوان االنتهاكـات االسـتيطانية               

، حيث تحـدث عـن األثـر        ٢٠٠١ - ١٩٦٧الصهيونية البيئية في محافظتي بيت لحم والخليل        

  .البيئي للمستوطنات الصهيونية ولم يتحدث عن المستوطنات بشكل عام

لهذا فان عدم وجود دراسة تاريخية  شاملة حول هذا الموضوع ووجـود المعلومـات               و

، بشكل متفرق في المصادر والمراجع جعل من األهمية بمكان  إفراد دراسة علمية متخصصة له              

  ذلك العام الذي     ٢٠٠٠وحتى عام    ١٩٦٧ومن هنا  فقد تناولت هذه الدراسة االستيطان منذ عام           
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ضة المباركة، التي أقفلت مرحلة جديدة مـن مراحـل الـصراع الفلـسطيني              انطلقت فيه االنتفا  

  .اإلسرائيلي

  :  أسلوب البحث وعرضه-٣

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج التحليل التاريخي مـن خـالل تتبـع حركـة        

االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل منذ نشأتها، مبيناً ظروف نشأتها والعوامل التي ساعدت             

ومراحل بناء المستوطنات في المنطقة، ومقاومة السكان لها، موضـحاً    ، لى تطورها وانتشارها  ع

مدى تأثيرها  على منطقة الخليل من جميع الجوانب، وموقف جميع األطراف المحلية والدوليـة               

  .وقد قسمت الدراسة إلى ستة فصول،  منها

والديمغرافية، واإلدارية، وعـن    ،  افية يتحدث عن منطقة الخليل من الناحية الجغر       :الفصل األول 

  . ٢٠٠٠ - ١٩٦٧الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية من عام 

 يتحدث عن االستيطان في الفكر الصهيوني، من خالل تناول بعـض المفكـرين              :الفصل الثاني 

ة الصهاينة، وبعض الجمعيات الصهيونية، كما يتحدث عن دوافع االستيطان الصهيوني في منطق           

  . الخليل

 وبعده حتى عام    ١٩٦٧يتحدث عن الوجود الصهيوني في مدينة الخليل قبل  عام           : الفصل الثالث 

، وتناول المـشاريع    ١٩٦٧، من خالل تناول التواجد اليهودي في مدينة الخليل قبل عام            ٢٠٠٠

 فـي   االستيطانية الصهيونية التي رسمها قادة الحكومة اإلسرائيلية لـسرقة األرض الفلـسطينية           

  .١٩٦٧الضفة الغربية، ثم يتحدث عن البؤر االستيطانية التي أقيمت داخل مدينة الخليل بعد عام 

، ٢٠٠٠ - ١٩٦٧يتحدث عن المستوطنات الصهيونية في منطقة الخليل من عام          : الفصل الرابع 

  . ومساحة األراضي العربية المصادرة إلقامتها،نشأتها، وموقعها، وسكانها: من حيث
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يتحدث عن مقاومة حركة االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل، سواء كانت           : خامسالفصل ال 

هذه المقاومة  مدنية، أ و  عسكرية تمثلت بالعمليات الفدائية  ضد المستوطنين، كما يعرض  أثر                  

  .  المستوطنات الصهيونية السلبي  على منطقة الخليل من جميع الجوانب

اء إعداده لهذه الدراسة، وتتعلق أساسـاً بـالظروف         لقد واجهة الباحث مصاعب جمة أثن     

األمنية الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في هذه الفترة جراء االحتالل واإلغالق، مما أعاق              

من قدرة في الوصول إلى مراكز األبحاث والمكتبات في مدينة القدس،  أو تلك الموجودة داخل                

الضفة الغربية بسبب إغالق المدن الفلسطينية وعزلها       إسرائيل، ناهيك عن صعوبة الحركة داخل       

عن  بعضها،  كما واجه الباحث قلة المؤسسات الفلسطينية التـي تعنـى بقـضايا االسـتيطان                  

ومصادرة األراضي، خاصة بعد إغالق جمعية الدراسات الفلسطينية في مدينة القدس، ومصادرة            

  . ل سلطات االحتالل اإلسرائيليجميع الوثائق الموجودة داخل أرشيف الجمعية من قب

  :  دراسة في المصادر والمراجع-٤

، اعتمد الباحث بشكل أساسي على المصادر األصلية كالوثائق المنشورة وغير المنشورة          

وعلى المراجع الحديثة والبحوث العلمية المنشورة في الدوريات، والتقارير،  والصحف، إضافة            

  : أهم هذه المصادر والمراجعإلى البحث الميداني الذي قام به، و

  :  الوثائق-أ 

من أبرز الوثائق غير المنشورة التي استخدمها الباحث تلك الخاصة بمصادرة األراضي،            

التي حصل عليها الباحث من أصحابها، إضافة إلـى الوثـائق الخاصـة بقـرارات اإلغـالق                 

بلديات الخاصة بقـضايا    والمخالفات وهدم البيوت، وإغالق المحالت التجارية، وملفات بعض ال        

ملفات لجنة إعمار الخليل،  ملفات بلدية الخليل،  ملفات بلدية حلحول، وبلديـة              : االستيطان مثل 

السموع، وبعض الوثائق الخاصة بالتصدي للمستوطنين والـصادرة عـن مديريـة األوقـاف              

ـ               امعيين فـي   الفلسطينية في مدينة الخليل، كما أفاد الباحث من ملفات مركز أبحاث رابطـة الج

  . الخليل
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اعتمد الباحث أيضاً  على الوثائق المنشورة، مثل قرارات األمم المتحدة المتعلقة بقضايا             

االستيطان الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووثائق اتفاق الخليل التي أعدها ونـشرها              

يكود في الحـل    اتفاق الخليل نموذج لمنهج الل    : مركز دراسات الشرق األوسط في عمان بعنوان      

  .النهائي

  :  المؤلفات والكتب الحديثة- -ب

استفاد الباحث من عدد من الكتب الحديثة التي تعنى باالستيطان فـي الـضفة الغربيـة                  

  : وقطاع غزة وأهمها

 ١٩٦٧المستوطنات اإلسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلـة         ( كتاب مهدي عبد الهادي      -

ث بمعلومات عن المستوطنات التي نشأت في تلك الفترة، من حيـث            ، حيث أفاد الباح   )١٩٧٧ -

  .تاريخ إنشائها وعدد العائالت اليهودية التي سكنتها

، وقد استعان بـه الباحـث لبيـان         )مصادرة األراضي في الضفة الغربية    ( كتاب أسامة حلبي     -

ألراضـي  الطرق والوسائل التي استخدمتها سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي للـسيطرة علـى ا             

  .الفلسطينية

تم االستعانة به في الحديث عن التواجـد        ، )مدينة خليل الرحمن  ( كتاب تيسير جبارة وآخرين        -

وعـن موقـف   ، ١٩٢٩واألحداث التي وقعت عـام      ،  في مدينة الخليل   ١٩٦٧اليهودي قبل عام    

  . سكان المدينة من يهود الخليل

اد الباحث فـي التعـرف علـى اعتـداءات          أف) الخليل عربية إسالمية  ( كتاب ذياب أبو صالح      -

وعلى ، ٢٠٠٠ وحتى عام    ١٩٦٧المستوطنين على الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل منذ عام          

  .موقف مديرة األوقاف في الخليل من هذه االعتداءات

وقد استعان الباحـث بـه      ، )المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية    ( كتاب خليل التفكجي     -

  . وعدد سكانها، قع المستوطنات في منطقة الخليللتوضيح موا



 
 

6

األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل         ( كتاب عادل أبو عمشة      -

وقد استعان به الباحث لتوضيح مدى تأثير المستوطنات الصهيونية على الحياة           ) وأثناء االنتفاضة 

  .االقتصادية واالجتماعية في منطقة الخليل

أفاد الباحث في تعريف    ، )موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية   ( كتاب عبد الوهاب المسيري      -

والتعرف على االستيطان فـي الفكـر       ، بعض المصطلحات والشخصيات والجمعيات الصهيونية    

  . الصهيوني

احث وقد أفاد الب  ، )دليل المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة     ( كتاب عمران أبوصبيح     -

من حيـث تـاريخ     ، من خالل المعلومات الموجودة فيه عن إقامة المستوطنات في منطقة الخليل          

  .إقامتها ومساحة األراضي العربية التي صودرت بهدف إقامة كل مستوطنة

باللغة العبرية، استعان به الباحث للحديث عن اليهود في         ) سيفر حبرون ( كتاب عويديد أبيشار     -

ومعرفة أمالك اليهود فيها في تلك الفترة، ومعرفة أوضاع اليهود          ، ١٩٦٧م  مدينة الخليل قبل عا   

  .  االجتماعية واالقتصادية

وقـد اسـتعان بـه      ، )مجزرة الحرم اإلبراهيمي وقائع وأحداث    ( كتاب فتحي خميس الجعبري      -

 واألثر األمني واالجتماعي الذي سببه    ، الباحث لتوضيح ممارسات المستوطنين في مدينة الخليل      

  . االستيطان الصهيوني على سكان الخليل

  :  الدراسات والرسائل الجامعية-٥

استعان الباحث ببعض الدراسات العلمية التي تحدثت عن االستيطان في الضفة الغربيـة             

  : وقطاع غزة  مثل

الشيخ محمد الجعبـري ودوره فـي الحيـاة         ( رسالة دكتوراه للباحث عماد البشتاوي بعنوان        -

 استفاد الباحث منها لتوضيح دور بلدية الخليل في التصدي لالستيطان الـصهيوني             ، حيث )العامة

  . وهي رسالة غير منشورة، في المنطقة
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التخطيط اإلقليمي لالسـتيطان فـي الـضفة        ( رسالة ماجستير للباحث أحمد المصري بعنوان        -

وهـي رسـالة    ، ينوقد أفاد البحث منها لتوضيح مواقع المستوطنات ودوافع المستوطن        ، )الغربية

  .  غير منشورة

االنتهاكات االستيطانية الصهيونية البيئية في      ( رسالة ماجستير للباحث عماد المصري بعنوان        -

وقد أفاد الباحث منها في توضيح األثر البيئي للمـستوطنات          ، ٢٠٠١ -١٩٦٧بيت لحم والخليل    

  . وهي رسالة غير منشورة، في منطقة الخليل

الجالية اليهودية فـي مدينـة الخليـل        (باحث شحادة مرشد الرجبي بعنوان       رسالة ماجستير لل   -

وقد أفاد الباحث منها في التعرف على أوضاع الجالية اليهوديـة الـسياسية             ، )١٩٣٦ - ١٩١٧

  .واالجتماعية في تلك الفترة، وهي رسالة غير منشورة

  :  الدوريات-٦

يات المختلفة والمتعلقة باالسـتيطان     استعان الباحث باألبحاث العلمية المنشورة في الدور      

بشكل عام، واالستيطان في منطقة الخليل بشكل خاص، كما استفاد الباحث من عدد من الصحف               

العربية والعبرية، التي تحدثت عن ممارسات المستوطنين في منطقة الخليل، وعـن النـشاطات              

كما أفـاد الباحـث فـي       ، لالمدنية الفلسطينية ضد حركة االستيطان الصهيوني في منطقة الخلي        

  :مثل، التعرف على مصادر الدراسة

دار ، ٤٨مجلة صـامد االقتـصادي، عـدد        ، االستيطان بين الليكود والعمل   :  األسدي، عبده  -١

  . ١٩٨٤،  األردن-الكرمل للنشر والتوزيع، عمان 

لة عام  استراتيجية االستيطان الصهيوني في األراضي العربية المحت      : موسى القدسي ،  الدويك -٢

  . ١٩٩٧،  لبنان-بيروت ، ٢١٦عدد ، مجلة المستقبل العربي، ١٩٦٧

  . ٣/٨/١٩٨٠ صحيفة القدس عدد - ٣

  . ١٣/٥/١٩٦٧ صحيفة هآرتس عدد -٤



 
 

8

  

  

  

  الفصل األول

  منطقة الخليل جغرافيتها وأوضاعها اإلدارية والديمغرافية 

  والسياسية واالقتصادية

  

  جغرافية منطقة الخليل: أوال

  التقسيم اإلداري: ثانياً

  السكان: ثالثاً

  )٢٠٠٠-١٩٦٧(األوضاع السياسية في منطقة الخليل : رابعاً

   األوضاع االقتصادية في منطقة الخليل: خامساً
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  جغرافية منطقة الخليل:أوالً

  الموقع والمساحة . أ

  تقع منطقة الخليل جنوب فلسطين، وفي أقصى جنوب الـضفة الغربيـة بـين خطـي طـول           

 شـمال   ٣١:٢٠:٣١،  ٣١:٤٠:٣٣ شرق غرينتش، وبين خطي عرض     ٣٥:٢١:٥،  ٣٤:٥٢:٣٠

حيث تصل بحدودها شماال إلى محافظة بيت لحم، ويحدها من الغرب األراضي            ، )١(خط االستواء 

 وهي أراضي بيت جبرين وعجور، ومن الشرق جبال القدس، ومن الجنوب            ١٩٤٨المحتلة عام   

 .)٢(١٩٤٨صحراء النقب المحتلة عام 

، ١٣٢كم، ملك اليهود منها مـا مـساحته         ٢٩٧٦م حوالي   ١٩٤٨مساحة الخليل قبل عام      بلغت  

، أما بعد الحرب فقد فقدت نصف مساحتها      ، من مساحة منطقة الخليل   % ٢٩، أي ما يعادل     ٢كم٦

كـم مـن    ٣٦كم من الشرق إلى الغـرب، و      ٤١تمتد بطول حوالي    ، )٣(٢كم١٠٨٢حيث بقي منها    

  . )٤(ض لهاالشمال إلى الجنوب في أقصى عر

  :التضاريس. ب

  : تقسم تضاريس الخليل إلى ثالثة أقسام

  : السهول-١

 تعتبر األراضي السهلية في منطقة الخليل اتساعاً لمجاري األودية التي شكلت مع الزمن سهول              

منطقة الخليل، كما هو الحال في مجرى وادي الصور غرب صوريف، والبقعة السهلية الممتـدة            

وفي بعض المناطق األخرى من منطقة الخليل تكون        )  جمرورة، وزعقوته  سهل(غربي ترقوميا   

                                                           
 
  .٣٨، ص١٩٩٧الجغرافية اإلقليمية لمحافظة الخليل، مكتبة عزمي زلوم، الخليل، فلسطين، : عبد الحافظ،  عواد)1(

  .١ص. ٢٠٠٢، القدس فلسطين، عربيةجمعية الدراسات ال، محافظة الخليل األرض والسكان: مركز أبحاث األراضي) 2(

  .٤١ص، مرجع سابق: عواد) 3(

  .٣٧ فلسطين، ص-مطبوعات رابطة الجامعيين، الخليل، ديار الخليل: الدباغ، مصطفى مراد) 4(
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السهول عبارة عن سطوح هضاب مستوية، كما هو الحال في البقعة السهلية لخاراس والمعروفة              

  . )١( دونما١٤٤١٧٧ًوتبلغ مساحة األراضي السهلية في منطقة الخليل ما يقارب . بسهل توقا

  : جبال الخليل. ٢

جبال الجزء الجنوبي من سلسلة جبال وسط فلسطين، حيث تنتهي هذه الجبال جنوب              تمثل هذه ال  

الظاهرية، وتعتبر المنطقة الممتدة بين السموع شرقا والظاهرية غربـا آخـر معـالم الجبـال                

أما أراضي يطا فتشكل الجزء الجنوبي من هذه الجبال، واألراضي الممتدة بين بنـي              . الوسطى

كم وتقسم  ٣ -١٣كم، وعرض من    ٣٥ بطول حوالي    )٢(قية لهذه المنطقة  نعيم وسعير الحافة الشر   

م عن سطح البحر، ومعـدل سـقوط        ٩٠٠-٦٠٠األول جنوبي يتراوح ارتفاعه من      : إلى قسمين 

: ملم، تشتهر بزراعة الحبوب الشتوية والصيفية وتربية األغنا، والثاني        ٤٠٠ -٣٠٠األمطار من   

 سطح البحر، و يبدأ من جبل كنعان وخربة بني          م عن ١٠٢٠-م٩٠٠شمالي يتراوح ارتفاعه من     

 ملم سنويا،   ٦٠٠ -٤٠٠دار وحتى بداية منطقة بيت لحم شماالً، ومعدل سقوط األمطار فيه من             

  .)٣(ويشتهر بزراعة العنب والزيتون واللوزيات والخضروات

  : المنطقة شبه الصحراوية. ٣

د حتى البحـر الميـت شـرقا،        وهي المنطقة الواقعة إلى الشرق من جبال الخليل، وتمت          

الوعـورة،  : ، ومن ميزاتها  )٤(كم٢٠وتضيق باالتجاه شماالً وتتسع باالتجاه جنوباً ليبلغ عرضها         

  . )٥(والتفاوت في االرتفاع عن سطح البحر، وقلة السكان

                                                           
 
  .رام اهللا، األراضي السهلية وواقع استعمالها في محافظات الضفة الغربية: المركز الجغرافي الفلسطيني) 1(

  . ٤مرجع سابق، ص : راضي مركز أبحاث األ)2(

، ١٩٨٩الوضع الزراعي في منطقة الخليل، مركز األبحاث، رابطة الجامعيين، الخليل، فلـسطين،             :  الرجوب، محمود  )3(

  .٣ص

  . ٩٢مرجع سابق، ص :  عواد)4(

  . ٥مرجع سابق، ص:  مركز أبحاث األراضي)5(
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 تتسم هذه المنطقة بصخورها الكلسية، وتربتها ا لقليلة، وأمطارها الضئيلة التـي تتجمـع فـي                

، وهي أراضي بائسة وأوديـة وجبـال   ٢كم٥١٧تبلغ مساحتها . تنتهي إلى البحر الميت   أوديتها و 

جرداء مآلى بالكهوف، عدد سكانها قليل جداً، وهم من البدو الرحل الذين يعملون فـي تربيـة                 

، ومعدل سقوط   )١(الماشية من أغنام وجمال وهي مصدر الرزق األساسي للسكان في هذه المنطقة           

ملم، ويسكن هذه المنطقة بدو الكعابنة والصرايعة، وتـزرع         ٢٥٠-٥٠وح من   األمطار فيها يترا  

  . )٢(القمح، والعدس: فيها المحاصيل الشتوية مثل

  : المناخ. ج

المعتدل، والدافىء كما هو الحـال      :  تقع منطقة الخليل تحت تأثير متبادل لمناخي البحر المتوسط        

: الصحراوي في األجزاء الشرقية والجنوبية حيث     في نواحيها الغربية والشمالية، و تأثير المناخ        

  . )٣(وارتفاع درجات الحرارة، ندرة األمطار

: نتيجة لهذا التباين في المناخ تختلف كميات األمطار الهاطلـة علـى منطقـة الخليـل                 

ملم، ثم تبدأ كميات األمطار بالتناقص كلمـا        ٧٠٠فالمناطق العليا من الهضبة تزيد أمطارها عن        

ملم عند البحر الميت، أما علـى الـسفوح الجنوبيـة           ١٠اً، إلى أن تصل إلى اقل من        اتجهنا شرق 

  .)٤(ملم٣٠٠ملم وفي الغرب إلى ١٥٠فيصل معدل سقوط األمطار إلى ما دون 

  : التقسيم اإلداري: ثانياً

  : ١٩٦٧-١٩١٨. أ

                                                           
 
  . ٣١٩ - ٣١٨مرجع سابق، ص :  الدباغ)1(

  . ٣٤ق، ص مرجع ساب: الرجوب) 2(

  .٢٥٢ص، ١٩٩٠،، األهالي للطباعة والنشر، دمشق، سوريا١موسوعة المدن الفلسطينية، ط:  عبد الرحمن، محمد)3(

  .٢٦٢ص ، ١٩٨٤، دمشق، سوريا، )ن، ب(،٢ج، ١الموسوعة الفلسطينية، ط:  مرعشلي، أحمد وآخرون)4(
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: القدس ويـضم   لواء   -أوالً  :  في بداية العهد البريطاني تم تقسيم فلسطين إلى ثالثة ألوية وهي          

ومركزه مدينة  :  اللواء الشمالي  -، وثانياً   )١(أقضية القدس، وبيت لحم، وأريحا، ورام اهللا، والخليل       

ونابلس، والناصرة، وصفد، وطبريـا، وطـولكرم،       ، أقضية عكا، وبيسان، وجنين   : حيفا، ويضم 

  . )٢( والرملةبئر السبع، وغزة،: ومركزه مدينة يافا ويضم أقضية:  اللواء الجنوبي-وثالثاً 

 في أواخر العهد البريطاني تم تقسيم فلسطين إلى ستة ألوية، تبعت الخليل مـن خاللهـا لـواء                  

: وقبيلتين هما ، ** خرب ١٠٩و، * قرية كبيرة  ٣٥: القدس، حيث ضم قضاء الخليل في تلك الفترة       

نالحـظ  . )٣(الجهالين والكعابنة، وكان يرأس كل قضاء قائم مقام ينوب عنه في كل قرية مختار             

من خالل ما سبق أن منطقة الخليل بقيت تابعة للواء القدس طوال فترة االنتداب البريطاني على                

  . فلسطين

، قامت إسرائيل بعد انتصارها على العرب آنذاك باالستيالء على          ١٩٤٨ بعد نكبة فلسطين عام     

. ربية وقطاع غـزة   تقريباً من مساحة فلسطين التاريخية، وبقي ما يعرف اآلن بالضفة الغ          % ٧٦

دخلت الضفة الغربية في وحدة مع األردن بعد مؤتمر أريحا الذي بويع فيه الملك عبـد اهللا بـن                   

الحسين ملكاً على الضفتين وسميتا بالمملكة األردنية الهاشمية، وقسمت الضفة الغربية إلى ثالثة             

ء متصرف، وقد ضـم     لواء نابلس، ولواء القدس، ولواء الخليل، وكان يرأس كل لوا         : ألوية هي 

  . )٤ (*** قرية كبيرة١٩لواء الخليل 

                                                           
 
  .١٤ -١٣ص، ٩ج. مرجع سابق:  عواد)1(

  . ٤٨ -٤٧مرجع سابق، ص : عواد) 2(
عجور، بني نعيم، بيت اوال، بيت جبرين، بيت كاحل، بيت تنيف، بيت امر، الدوايمة، دير               : ١٩٤٨قرى الخليل قبل عام      *

حلحول، اذنا، الجبعة، خاراس، خربة ام برج، كدنا، مغلس، نوبا، القينة، رعنا، الريحية، السموع،              ،نخاس، الظاهرية، دورا  

 مرجع سابق،: الدباغ. يا، تل الصافي، يطه، زكريا، زيتا، برقوسيا، دير الريانسعير، الشيوخ، صوريف، تفوح، ترقوم
 .خريطة تبين مواقع هذه الخرب وأسمائها) ١(انظر الخريطة رقم  **

  . ٤٨المرجع نفسه، ص) 3(
ل، اذنا، بني نعيم، بيت اوال، بيت امر، بيت كاحل، ترقوميـا، تفـوح، جبعـه، حلحـو                : ١٩٤٨قرى الخليل بعد عام      ***

: الـدباغ . خاراس، دورا، الريحية، سعير، السموع، الشيوخ، صوريف، الظاهرية، نوبا، يطه، وبدو الجهـالين والكعابنـة              

 .١٤، ص٩مرجع سابق، ج

  . ٥٠-٤٩مرجع سابق، ص:  عواد)4(
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  من خالل هذه التقسيمات أصبحت منطقة الخليل لواء منفرداً تم فصله عن لواء القـدس ألول                

، ١٩٥٧مرة، وقد أجرت الحكومة األردنية ثالثة تعديالت إدارية في الضفة الغربية في السنوات              

ديالت حصلت منطقة الخليل على مركز محافظة وبلدة        ، وبناء على آخر هذه التع     ١٩٦٥،  ١٩٦٢

  . )١(م١٩٦٧دورا على مركز ناحية، حيث بقي هذا التقسيم سارياً حتى حرب عام 

  : ١٩٩٣-١٩٦٧. ب

 واحتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة أجـرت إسـرائيل           ١٩٦٧بعد حرب حزيران عام     

قامـت  . ع غزة، ومن بينها منطقة الخليل     تغييرات إدارية شملت جميع مدن الضفة الغربية وقطا       

سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإلغاء ناحية دورا التي كانت تشكل ناحية مـستقلة عـن محافظـة                

الخليل واتبعتها لمحافظة الخليل، وتم تعيين حاكما عسكرياً إسرائيلياً لمحافظة الخليل يتبع إدارياً              

ركز القيادة العسكرية في الضفة الغربية ، وبقيت        بيت ايل في منطقة رام اهللا، التي كانت تشكل م         

محافظة الخليل تحت إدارة الحكم العسكري حتى قدوم السلطة الوطنية الفلـسطينية بعـد اتفـاق                

  . )٢(م١٩٩٣أوسلو عام 

  : ٢٠٠٠-١٩٩٣. ج

 مع بداية قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية أثر توقيع اتفاق اوسلو تم توقيع اتفاق خاص بمدينـة                

م، حيث قسمت المدينة إلى     ١٩٩٥ أيلول   ٢٨ وإعادة االنتشار في محافظة الخليل بتاريخ        *خليلال

  : منطقتين

من مساحة المدينة البالغـة     % ٨٠وتبلغ مساحتها حوالي    ): ١الخليل   (H-1:األولى وأطلق عليها  

  .  الف فلسطيني، وهي تابعة للسلطة الفلسطينية إداريا وأمنيا١٠٠الف دونم، يسكنها ١٧

                                                           
 
، ١٩٨٧ فلـسطين،    -، مركز األبحاث رابطة الجامعيين، الخليل       )ط،ب(مدينة خليل الرحمن،    :  جبارة، تيسير وآخرون   )1(

  .١٨ص 

  . ٥١ - ٥٠مرجع سابق، ص : عواد)2(
 .، خارطة مدينة الخليل من خالل اتفاق الخليل)٢(انظر الخريطة رقم  *
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الف ٢٠من مساحة مدينة الخليل، يسكنها      % ٢٠وتبلغ مساحتها حوالي    ) ٢الخليل (H-2والثانية  

  . )١( مستوطن يهودي، وتكون تابعة أمنيا وإداريا لقوات االحتالل٤٠٠فلسطيني و

 أما بالنسبة للتقسيمات اإلدارية في منطقة الخليل حسب تقسيمات السلطة الوطنية الفلسطينية فقد             

منطقة الخليل وتضم إضافة للمدينة عدداً من القرى المحيطة بها،          : ثالث مناطق وهي  قسمت إلى   

منطقة يطا والقرى المحيطة بها، ومنطقة دورا والقرى المحيطة بها، وما تزال هذه التقـسيمات               

  . )٢(اإلدارية سارية حتى اآلن

  ). م٢٠٠٠ -١٩٦٧(السكان في منطقة الخليل : ثالثاً

كغيرها من مناطق الضفة الغربيـة إلـى أوضـاع ديموغرافيـة ذات             تعرضت منطقة الخليل    

خصائص مميزة، مرتبطة إلى حد كبير بالصراع العربي اإلسرائيلي وما خلفه من آثـار سـلبية    

  .)٣(م١٩٤٨على السكان، تمثلت في الهجرات المتتالية منذ سنة 

   )٤ (م٢٠٠٠-١٩٦٠ النمو السكاني لمنطقة الخليل من .١جدول رقم 
                                                           

 
دار البشر للنشر والتوزيع،    ، ١اتفاق الخليل نموذج لمنهج الليكود في الحل النهائي، ط        : مركز دراسات الشرق األوسط   ) 1(

  . ١٣ص، ١٩٩٧ األردن، -عمان

  . مصدر سابق: مع محمد ملحممقابلة ) 2(

 –، دار األهالي للطباعة والنشر، دمشق       ١موسوعة المدن الفلسطينية، طبعة     ): دائرة الثقافة (منظمة التحرير الفلسطينية    ) 3(

  .٢٦١، ص١٩٩٠سوريا، 

 : الجدول من عمل الباحث والمصادر) 4(

 –مركز األبحـاث، رابطـة الجـامعيين، الخليـل          ،  )ب، ط (،  )دراسة ديموغرافية (سكان محافظة الخليل    : مسودة، تيسير 

 .١٠٣، ٤٣، ٢٥، ص١٩٨٧فلسطين، 

 .٣٦٠مرجع سابق، ص : عواد

 .٣٦٨المرجع نفسه، ص 

 .٣٥، ص١٩٩٧ فلسطين –التعداد العام للمساكن والمنشآت، رام اهللا : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

، ٢٠٠٠ فلـسطين،    –م، رام اهللا    ٢٠١٠ – ١٩٩٧لفلسطينية مـن    سكان التجمعات ا  : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   

 .٨٩ص

 فلـسطين،   –، مركز أبحـاث األراضـي، القـدس         )ط،ب(،  )محافظة الخليل (األرض والسكان   : جمعية الدراسات العربية  

 .٤١ص

 . ، الخليل١١١٧إحصائيات محافظة الخليل، ملف رقم : مركز أبحاث رابطة الجامعيين
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 عدد السكان ةالسن

١١٨٣٥٨ ١٩٦٧ 

١٢٢٠٦٦ ١٩٦٩ 

١٢٥٧٧٤ ١٩٧١ 

١٢٩٤٨٢ ١٩٧٣ 

١٣٣٦٩٠ ١٩٧٥ 

١٣٦٩٠٠ ١٩٧٧ 

١٥٥٤٠٠ ١٩٧٩ 

٢١٠٠٠٠ ١٩٨١ 

٢١٥٥٨٤ ١٩٨٣ 

٢١٨٠٠٠ ١٩٨٥ 

٢٣٥٦٠٠ ١٩٨٧ 

 غير متوفر ١٩٨٩

 غير متوفر ١٩٩١

 غير متوفر ١٩٩٣

 غير متوفر ١٩٩٥

٤٠٥٦٦٤  ١٩٩٧ 

٤٠١٥٤٠  ١٩٩٨ 

٤١٨٢٩٣  ١٩٩٩ 

٤٣٦٦٣٧  ٢٠٠٠ 

  : نالحظ من خالل الجدول السابق ما يلي

م، بسبب نزوح عدد كبيـر مـن سـكان          ١٩٦٧انخفاض عدد السكان في منطقة الخليل عام        . ١

الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الدول العربية المجاورة، حيث كانت منطقة الخليل مـن اكثـر                

  : يةالمناطق نزوحا للسكان، ويعود ذلك لألسباب التال
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م، وتكرار ما حـدث     ١٩٢٩تخوف سكان الخليل من قيام اليهود بالثار لقتالهم في أحداث عام            . أ

، حيث قتل اليهود العديد من سكان القرية، وهـذا هـو الـسبب              * م ١٩٦٦في قرية السموع عام   

  . الحقيقي وراء نزوح السكان

 سعير الجانبية مما ترك     انسحاب الجيش األردني من منطقة الخليل، أمام السكان عبر طريق         . ب

  . األثر السيىء في نفوس السكان، وزاد خوفهم

 واألرجـح أن    .)١(لى مدينة الخليـل   إعلم السكان باحتالل اليهود لمدينة القدس وتوجه اليهود         . ج

خوف سكان الخليل من قيام اليهود بارتكاب مذابح ضد العرب في المدينة انتقاما لقـتالهم كـان                 

  . ن المدينةوراء نزوح السكان ع

ارتفاع عدد السكان في السنوات التي تلت االحتالل وذلك بسبب عودة قسم كبير من السكان               . ٢

م، حيث رجع قسم منهم بعد االحتالل بأسابيع، وعاد القسم األخر عـن             ١٩٦٧الذين نزحوا عام    

  . )٢(طريق لم شمل العائالت الذي أشرف علية الصليب األحمر الدولي

ائيات زمن االحتالل وذلك يظهر من خالل التعداد العام الذي أجراه مركـز             عدم دقة اإلحص  . ٣

، والذي يظهر عدد السكان الحقيقي في منطقة الخليـل، وهـذا            ١٩٩٧اإلحصاء الفلسطيني عام    

  .١٩٩٧ -١٩٩٥سبب الفارق في عدد السكان بين عامي 

  )م٢٠٠٠-١٩٦٧(األوضاع السياسية في منطقة الخليل  :رابعاً

                                                           
 

قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بالتوجه إلي قرية السموع التي لـم يكـن فيهـا إال                : م١٩٦٦عام  أحداث قرية السموع     *

خمسة جنود في منطقة رجم المدفع كوحدة مراقبة، حيث تقدمت سبع دبابات إسرائيلية وقامت بنسف المخفر مقـرهم، ثـم                    

بعد . وذلك تحت حماية الطائرات اإلسرائيلية    ، ١٩٦٦/ ١١/ ٣دخلت القوات الغازية القرية في الساعة السادسة صباح يوم          

ذلك اشتبك الجيش األردني مع قوات االحتالل لمدة خمس ساعات، و شارك فيها بالطائرات، وأسـفرت المعركـة عـن                    

جبـارة، تيـسير    : انظـر . جريح من العسكريين والمدنيين، وتدمير أغلب منازل القرية       ١٥٤ شخصاً، وجرح    ١٨استشهاد  

 .١٧٩-١٧٨ص، ١٩٨٧ فلسطين، -، مركز األبحاث، رابطة الجامعيين، الخليل )ط، ب(ل الرحمن، مدينة خلي: وآخرون

، جامعة النجاح الوطنيـة، نـابلس، فلـسطين،         ١٩٩٧ندوة أقيمت في نابلس في أيار       : مدينة خليل الرحمن مهد اآلباء    ) 1(

  . ٩٢ص

  .٢٢مرجع سابق، ص: مسودي) 2(
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  : م١٩٧٦-م١٩٦٧. أ

م اجتاحت القوات اإلسرائيلية الدول العربيـة المجـاورة،         ١٩٦٧ في حزيران من عام        

واحتلت مساحات كبيرة من أراضيها، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالطبع كانـت               

وقد كـان   . م١٩٦٧ حزيران   ٨منطقة الخليل من ضمنها ، حيث دخلت مدينة الخليل في صباح            

ونتيجة لقلقهـم   . لى علم بأن اليهود احتلوا القدس، وفي طريقهم الحتالل مدينتهم           سكان الخليل ع  

الشديد على مصيرهم واإلشاعات التي انتشرت حول عزم اليهود على االنتقام من الخليل بسبب              

وبلـغ  . ، غادر كثيرون منهم بيوتهم انتظارا لجالء الموقف       *م١٩٢٩ما جرى ليهود الخليل عام      

  . )١(من السكان% ٩٠ بيوتهم حوالي عدد الذين هجروا

األول أولئك الذين التجئوا إلى جبال الخليل حيث كروم العنب          :  يقسم هؤالء إلى قسمين      

 متنوعة أبرزهـا    -استمروا في النزوح ألسباب     % ٤٠ -٣٠ -المحيطة بها، وقسم آخر يقدر ب     

  . )٢( إلى األردن-خوفهم على مصيرهم وحياتهم 

رائيلية مدينة الخليل عن طريق بئر حـرم الـرام، وهـم يطلقـون               دخلت القوات اإلس     

الرصاص في الهواء إلرهاب السكان، وكان األهالي يرفعون األعالم البيضاء داللة على تـسليم              

توجهت قوات االحتالل حال دخول المدينة إلى منزل محمد علي الجعبري رئيس بلديـة              . المدينة

،  وعدم إطالق النار على الجيش اإلسرائيلي من قبل الـسكان          ، وطلبوا منه تسليم المدينة    **الخليل

  . )١(كما طلبوا مرافقتهم فوافق مشترطا عدم تعرضهم للمال والعرض والمقدسات اإلسالمية

                                                           
 

 مواجهات بين اليهود والعرب في مدينة الخليل بسبب األحداث التي وقعت في             حدثت: ١٩٢٩ما جرى ليهود الخليل عام       *

: أنظـر .  يهودياً وجرح العديد منهم    ٦٠القدس ، أحداث البراق، وانتقلت إلى باقي مدن فلسطين حيث قتل في مدينة الخليل               

 .١٣٣مرجع سابق، ص : جبارة

  . ٢٢٢المرجع نفسة، ص) 1(

  .١٨٠مرجع سابق، ص: جبارة) 2(
 في مدينة الخليل، درس في مدارس الخليل ثم انتقل للدراسة فـي األزهـر فـي                 ١٩٠١ولد عام   : محمد علي الجعبري   **

م، ١٩٣١ وعمل مدرساً في الحرم اإلبراهيمي في الخليل، ثم درس الحقوق في القـدس عـام                 ١٩٢٢مصر، إذ تخرج عام     

، حيـث خـسر     ١٩٧٦ لبلدية الخليل وبقي حتى عـام        م، عين رئيساً  ١٩٤٤كان عضواً في الحزب العربي الفلسطيني عام        
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فور تسليم المدينة فرضت سلطات االحتالل حظر التجول عليها لمدة يـومين متتـاليين                 

 حزيران الساعة العاشرة    ٩باح الجمعة   وفي ص ). ١٩٦٧ حزيران   ٩+٨يومي الخميس والجمعة    (

صباحاً سمح للسكان التزود بالمؤن، ثم جمعوا في مدرسة الحسين وطلب إليهم تسليم ما بحوزتهم               

  . )٢(من أسلحة لقوات االحتالل

بعد االحتالل اإلسرائيلي بفترة قصيرة بدأت تتبلور في مدن الـضفة الغربيـة مظـاهر                  

تـزعم المقاومـة المدنيـة الزعمـاء        . رائيلي مدنيا وعسكريا  الرفض والمقاومة لالحتالل اإلس   

السياسيون، وبدأت بالدعوة إلى مقاطعة الوجود اإلسرائيلي، ورفع عـرائض االحتجـاج علـى              

العمليات االستيطانية إلى القضاء والهيئات الدولية، وتنظيم اإلضـرابات والمـسيرات الـسلمية             

  . )٣(طينيةالمطالبة بزوال االحتالل عن األراضي الفلس

ف وفـصائل حركـة المقاومـة    . ت.جاء هذا النوع من المقاومة متناغماً وداعمـاً ل م        

ف . ت. وقد ازدادت هذه المشاعر تدفقاً وتالحماً مما قـاد إلـى مطالبـة م             . الفلسطينية المختلفة 

ألمـم   والجمعية العامة ل   *بوحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني، والذي تجسد في مؤتمر قمة الرباط         

 وقد عبرت المقاومة عن نفسها بأنشطة تنظيمية ومظاهرات جرت فـي            )٤(م١٩٧٤المتحدة سنة   

م، ومن ضمنها منطقة الخليل حيـث اسـتمرت هـذه           ١٩٧٣مختلف أنحاء الضفة الغربية عام      

                                                                                                                                                                          
 

، ٤مرجع سابق، ج  : مرعشلي: انظر. م١٩٨٠االنتخابات البلدية التي جرت في تلك السنة، ثم اعتزل وتوفي في منزله عام              

 .١٥٦ص

  . المرجع نفسه ) 1(

  المرجع نفسه) 2(

  .١٨١المرجع نفسه، ص) 3(
م وتم من خالله االعتراف بمنظمـة التحريـر         ١٩٧٤عقد في الرباط عام     وهو مؤتمر القمة العربي الذي      : مؤتمر الرباط  *

النضال الفلـسطيني فـي اطـار منظمـة         : عبد الرحمن، أسعد  : انظر. الفلسطينية ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني     

، ص   لبنـان  -هيئـة الموسـوعة الفلـسطينية، بيـروت         ، ١ط، ٥، ج   ٢التحرير الفلسطينية، الموسوعة الفلـسطينية، ق     

، ص ١٩٨٥منشورات راشافيم، تـل ابيـب،   ، ١القيادات السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية، ط : ماعوز، موشي .٢١٤

١٥. 

  .١٧٦ص) ت، ب( لبنان، -، بيروت)ب، ط(فلسطين تاريخها وقضيتها، : مؤسسة الدراسات الفلسطينية) 4(
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المظاهرات مدة عشرة أيام، قام السكان خاللها بحرق مخازن األغذية للمستوطنين الصهاينة في             

  . )١(المدينة

 وأمام هذه المشاعر المؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية أجبر رؤسـاء البلـديات غيـر                 

المؤيدين للمنظمة أمثال محمد علي الجعبري رئيس بلدية الخليل على اتخـاذ مواقـف مناوئـة                

م اعترف محمد   ١٩٧٤لالحتالل اإلسرائيلي، وخاصة تجاه إقامة المستوطنات، وفي منتصف عام          

  . )٢(نظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطينيعلي الجعبري بم

ازداد التيار الوطني الفلسطيني ترسخاً وإقداماً، كرد فعل أيضاً على ممارسات االحتالل               

م ١٩٧٥الهادفة إلى تهويد الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل حيث أعلن سكان المدينة فـي آب                

 معهم فيه بعض المدن الفلسطينية فـي الـضفة والقطـاع، كمـا              إضرابا عاما اشتركت تضامناً   

شاركت مختلف فئات الشعب، ومنهم خطباء المساجد الـذين سـاهموا فـي حملـة المقاومـة                 

واالستنكار للسياسة اإلسرائيلية الرامية إلى تهويد الحرم الشريف، كما طافـت المـسيرات فـي             

  . )٣("الحرم لنا" الشوارع تحت شعار

  : م١٩٨٧ –م ١٩٧٦. ٢

م في الضفة والقطاع والتي أجريـت       ١٩٧٦ شكلت االنتخابات البلدية الحدث األهم عام          

تحت إشراف االحتالل اإلسرائيلي، أفرزت هذه االنتخابات قيادات سياسية مؤيدة لمنظمة التحرير            

  . )١( ممثال عن مدينة الخليل*الفلسطينية، وفاز فيها السيد فهد القواسمي

                                                           
 
 -هيئة الموسوعة الفلسطينية، بيـروت      ، ١ج، ط ٦، ٢ينية، ق المقاومة الفلسطينية، الموسوعة الفلسط   : القشطيني، خالد ) 1(

  . ٣٤١-٣٤٠ص، ٥ج، ١٩٩٠، لبنان

  ١٥مرجع سابق، ص: ماعوز) 2(

  . ٣٤١مرجع سابق، ص: القشطيني) 3(
درس في مدارس الخليل االبتدائية، وأكمل تعليمـه الثـانوي فـي            ، م١٩٣٩/ ٤/ ١٣ولد في الخليل في     : فهد القواسمي  *

عمل مدرسا في   . بعدها بكلية الزراعة بجامعة القاهرة و حصل على درجة الماجستير في الهندسة الزراعية            التحق  ، القاهرة

فاز في انتخابات المجالس البلديـة      . وكالة الغوث في القدس الضفة الغربية ورام اهللا، ثم مهندسا زراعيا في دائرة الزراعة             

م إلـى األردن، انتخـب      ١٩٨٠خليل، أبعدته سلطات االحتالل عام      م على رأس الكتلة الوطنية ورئيسا لبلدية ال       ١٩٧٦عام  
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رئاسة بلدية الخليل أعلن فهد القواسمي عن أهدافه الراميـة إلـى مواجهـة               حال توليه      

االحتالل اإلسرائيلي، واالعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثال شـرعيا ووحيـدا للـشعب             

  . )٢(الفلسطيني، وإطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل

هاما في التصدي لمخططات االحتالل الرامية      خالل هذه الفترة لعبت بلدية الخليل دورا           

إلى إيجاد قيادة بديلة لمنظمة التحرير، و تصدت لروابط القرى التـي أنـشاها االحـتالل عـام                

نتيجة لـذلك قامـت     . م، وساهمت في مقاومة االستيطان الصهيوني في قلب مدينة الخليل         ١٩٧٨

لدية حلحول، وقاضي الخليل رجب     ومحمد ملحم رئيس ب   ، سلطات االحتالل بإبعاد فهد القواسمي    

  . )٣(م إلى األردن١٩٨٠التميمي عام 

٢٠٠٠- ١٩٨٧. ٣   

م مرحلة جديدة حين اندلعت االنتفاضة الفلـسطينية        ١٩٨٧دخلت األراضي المحتلة عام        

ضد االحتالل الصهيوني في مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد كان لمنطقة الخليـل               

كـان  . نتفاضة، خاصة في مقاومة حركة االستيطان فـي قلـب المدينـة       دورا بارزا في هذه اال    

لممارسات المستوطنين الصهاينة العدائية واالستفزازية تجـاه الـسكان العـرب فـي المدينـة               

ومحاوالتهم المتكررة تهويدها األثر األكبر في تأجيج روح المقاومة ضد التواجـد الـصهيوني              

  . )٤(لف فعاليات االنتفاضة الفلسطينيةفيها، وشارك سكان منطقة الخليل بمخت

 كانت المظاهرات على مختلف أشكالها تندلع في أرجاء المحافظة كافـة بـين الحـين                  

واآلخر، وأحياناً تتحول من مظاهرات إلى اعتصامات في مقار الهيئـات اإلنـسانية كالـصليب               

                                                                                                                                                                          
 

: انظر. م في مدينة عمان   ١٩٨٤/ ١٢/ ٢٩عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في عمان، تم اغتياله في             

 .١٣، ص١٩٨٦ فلسطين، -فهد القواسمي شهيد القضية، الصوت، الناصرة : لجنة إحياء ذكرى الشهيد فهد القواسمي

  . المرجع نفسه) 1(

  . ١٢مرجع سابق، ص: لجنة إحياء ذكرى الشهيد فهد القواسمي) 2(

  . ٣٤٣مرجع سابق، ص: القشطيني) 3(

 -هدم وإغالق المباني، دراسة ميدانية، مركز أبحاث رابطة الجامعيين، الخليـل          : القواسمي، خالد . القيق، عبد الرحمن  ) 4(

  .٧٥، ص١٩٩٠فلسطين، 
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 في مختلف األراضـي     األحمر الدولي، كذلك استخدم في هذه الفترة اإلضراب الشامل التجاري         

الفلسطينية ومن ضمنها منطقة الخليل، ومنع العمال العرب من التوجه إلى أماكن عملهم داخـل               

إسرائيل بقصد التأثير على االقتصاد اإلسرائيلي، واستخدم سالح المقاطعة االقتصادية في جميع            

ـ       ١٩٦٧األرضي الفلسطينية المحتلة عام      ضفة الغربيـة   ، فخلت األسواق في جميع محافظات ال

وقطاع غزة من البضائع اإلسرائيلية، ومن ضمنها محافظة الخليل، كما توقف جميع السكان عن              

  .)١(دفع الضرائب لسلطات االحتالل اإلسرائيلي

وكان للخليل دور ريادي في مقاومة االستيطان الصهيوني خالل هذه المرحلة، من خالل                

وسائل، من حجارة وسكاكين وفي بعض األحيـان        التصدي للمستوطنين بجميع ما أتيح لهم من        

 هاجم شـابان فلـسطينيان بـالفؤوس        ١٥/١١/١٩٩٣فبتاريخ  . القيام بالعمليات الفدائية المسلحة   

  . )٢(مستوطناً أثناء توجهه إلى الحرم اإلبراهيمي استشهد أحدهم وتمكن اآلخر من الفرار

في تأجيج روح المقاومة في لدى      وقد ساهم وجود االستيطان الصهيوني في مدينة الخليل            

سكانها، فممارسات المستوطنين االستفزازية اليومية ضد سكان الخليـل، تـذكرهم باسـتمرار             

  . )٣(باالحتالل، وتؤجج لديهم روح المقاومة باستمرار

  األوضاع االقتصادية في منطقة الخليل : خامساً

 سـلطات االحـتالل     م وضـعت  ١٩٦٧حال احتاللها للضفة الغربية وقطاع غزة عـام            

اإلسرائيلي يدها على جميع مرافق النـشاط االقتـصادي فيهـا، وأشـرفت اإلدارة العـسكرية                

فمنذ األيام األولى لالحتالل أخذت إسرائيل تستغل االقتصاد الفلسطيني لتحقيق          . اإلسرائيلية عليها 

ة الفلـسطينية،   أهدافها الرامية إلى خلق ظروف اقتصادية تساعد االحتالل على إضعاف المقاوم          

                                                           
 
  . ١٠٠ -٩٩، ص ١٩٨٩ فلسطين، -، القدس )ن، ب(االنتفاضة الفلسطينية في عامها األول، : محمدشعبان، ) 1(

  .٥٠٠ فلسطين، ص -يوميات االنتفاضة في السنة السادسة، وزارة اإلعالم الفلسطينية، القدس : العلمي، أحمد) 2(

  .١٠١ص ، ١٩٩٤ األردن، -تفاضة، عمان ، اللجنة الشعبية لدعم االن١على دروب االنتفاضة، ط: عبد الرحمن، أسعد)3(
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وجعل االقتصاد الفلسطيني تابعاً لالقتصاد اإلسرائيلي ، لـضمان عـدم اسـتقاللية االقتـصاد               

  . )١(الفلسطيني

عانت الضفة الغربية من سياسة االحتالل االقتصادية التي أصدرت جملة من األوامـر                

لخليـل كبقـاقي    وقد عانـت منطقـة ا     ، العسكرية هدفها إعاقة تطور االقتصاد الفلسطيني ونموه      

، وسنعرض فيما يلي ألثر االحتالل على فروع االقتـصاد          )٢(المناطق في الضفة من هذه األوامر     

  : المختلفة

  

  : الزراعة. أ

 تعتبر الزراعة في منطقة الخليل مصدرا رئيساً للدخل لدى سكانها، حيث تصل نسبة مـساهمة               

مـن  % ٦٠ل، ويعتمـد حـوالي      من إجمالي الدخ  % ٣٦القطاع الزراعي في دخلهم إلى حوالي       

  .)٣(السكان على الزراعة

مـن  % ٣٤الف دونم تقريبا، أي ما يعادل       ٣٥٩تبلغ المساحة الزراعية في منطقة الخليل حوالي        

تعرضت الزراعة في المحافظة إلى نكـسة بعـد االحـتالل اإلسـرائيلي، نتيجـة               . )٤(مساحتها

لزراعية، ولفرض القيود على تـصدير  لالستيطان الصهيوني الذي أبتلع مساحات من األراضي ا  

  . )٥(المنتجات الزراعية إلى األسواق العربية

                                                           
 
، ١، ط )مشكالت المرحلة االنتقالية وسياسة المـستقبل     (االقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية والقطاع       : النقيب، فضل ) 1(

  .١٩ص، ١٩٩٧ لبنان، -مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 

، ١٩٩٨ فلـسطين،    -الستيطان اإلسرائيلي في الخليل، الخليل      السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة العامة لالستعالمات، ا      )2(

  . ٤ص

  . ٢٣٢-٢٣١مرجع سابق، ص: عواد) 3(

)4 (Jennif Lourin ،Nizar Qattamish and Wafa alfar: in fringments in Hebron٥ .distict ،

Jarosalem: arij 2000 ،p6   

  .٤مرجع سابق، ص: ماتالسلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة العامة لالستعال) 5(
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البستنة الشجرية وتـشكل حـوالي      : تقسم المحاصيل الزراعية في منطقة الخليل إلى ثالثة أقسام        

من مساحة األراضي الزراعية في الخليل، واهم محصول فيها هو العنب، الخـضروات             % ٤٥

والكوسـا،  ، واهما البنـدورة  ،  ألف دونم  ١٢لتي تزرع بهذا المحصول     وتبلغ مساحة األراضي ا   

واهمـا  ،  دونـم  ١٨١١٨٤المحاصيل الحقلية وتبلغ مساحة األراضـي المزروعـة         ، )١(والخيار

  .)٢(محصول الحنطة والشعير

  : الصناعة. ب

ـ                 اً تتركز في منطقة الخليل العديد من الصناعات التي تؤهلها لتكون مركزاً اقتصادياً هام

ففـي  ، في الضفة الغربية، حيث تعتبر المنطقة األولى في الضفة بالنسبة لعدد المنشآت الصناعية            

  : ، وسوف نعرض أبرز صناعاتها)٣(من مجموع هذه المنشآت فيها% ٢٥ وجد ٢٠٠٠عام 

  :  الصناعات الجلدية-١

غربيـة  لعل من أبرز هذه الصناعات التي تميزت بها الخليل عن غيرها مـن مـدن الـضفة ال                 

الصناعات الجلدية، لوجود الثروة الحيوانية الكبيرة هناك، إذ تستخدم جلـود األبقـار واألغنـام               

والجمال بعد دباغتها لتصنع في مجاالت صناعية كثيرة مثل األحذية التي يلحظ الزائر للمدينـة               

مـن الـصناعات    % ٧٧انتشار صناعتها في مختلف الشوارع والحارات، وتشكل حالياً حوالي          

  . )٤( من مجمل الصناعات في الخليل٤٠الجلدية في الضفة الغربية، و

  : صناعة الحجر-٢

                                                           
 
  .٢٥٥ -٢٥٣مرجع سابق، ص : عواد) 1(

  .١٨مرجع سابق، ص: الرجوب) 2(

  .١ص، ٢٠٠٠الوضع االقتصادي في المحافظة، الغرفة التجارية الخليل، فلسطين، : الغرفة التجارية الصناعية الخليل) 3(

  .٨٧مرجع سابق، ص : عبد الرحمن) 4(
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وتعد من الصناعات التي نشأت حديثاً في منطقة الخليل، بعد أن عثر على الرخام بكميات كبيرة                

يطا، السموع، بني نعيم والشيوخ، فأنشىء عدد كبير من مناشير الحجر في مختلـف              : في قرى 

  . )١(أنحاء الخليل

  :  صناعة الزجاج والخزف-٣

وهي إحدى الصناعات الموروثة، التي تتميز بها منطقة الخليل عن باقي مدن الضفة الغربيـة،               

: وتنتج في مصانع يدوية تصدر إنتاجها إلى مختلف أسواق الضفة الغربيـة، وأهـم منتجاتهـا               

  .)٢(الزجاج، والخزف، والسيراميك، والفخار، وكذلك التحف والهدايا

  :  الصناعات الغذائية-٤

 وهي من الصناعات البسيطة في المحافظة، حيث تتم معالجة الخامات الزراعية، مـن خـضار     

عـصر الزيتـون، صـناعة    : ، ويوجد عدة أنـواع منهـا  )٣(وفواكه إلنتاج مواد غذائية مصنعة   

الصابون، صناعة الطحينة، استخراج زيت السمسم، صناعة المعلبات من مخلـالت وخـضار             

  .)٤(ب البندورةور

  :  الصناعات الحديثة-٥

يوجد في الخليل عدد من الصناعات الحديثة مثل صناعة القبانات والموازين واألثاث المعـدني،              

ومصنع إلنتاج قضبان اللحام الكهربائية بجميع فروعها، وعدد من مصانع النسيج التـي تنـتج               

  . )٥(كترونية التجميع أنواع األقمشة على اختالف ألوانها على ماكينا

  : التجارة في منطقة الخليل. ج

                                                           
 
  .٢٩٩-٢٩٨مرجع سابق، ص : عواد) 1(

  .٨٨مرجع سابق، ص : عبد الرحمن) 2(

  .٣٦٦مرجع سابق، ص : عواد) 3(

  .٢مرجع سابق، ص : غرفة تجارة وصناعة الخليل) 4(

  .٨٨مرجع سابق، ص : عبد الرحمن) 5(
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 عن وضع العراقيـل أمـام       ١٩٦٧لم تتوقف إسرائيل منذ احتاللها للضفة الغربية عام            

التجارة الفلسطينية، فعملت على إصدار سلسلة من األوامر العسكرية التي تقيد حرية التجـارة،              

دة، من خالل األوامر العـسكرية،      وأخضعت الصادرات والواردات الفلسطينية إلى إجراءات معق      

الـذي  ) ٤٩(وصدر العديد من األوامر العسكرية الصارمة بحق التجارة الفلسطينية كاألمر رقم            

م، ويتضمن منع إدخال أو إخراج أي سلعة من األراضي المحتلة إال بموجـب              ١٩٦٧صدر عام   

قّد من إجراءات    الذي ع  ٤١١ترخيص من الجهات العسكرية المختصة، وكذلك صدر األمر رقم          

  . )١(ترخيص نقل البضائع إلى خارج الضفة الغربية

 لقد عانت منطقة الخليل من سياسة االحتالل الرامية إلى ربـط االقتـصاد الفلـسطيني                  

باالقتصاد اإلسرائيلي، وتمثل ذلك بخضوع تجارتها للقوانين اإلسرائيلية التي أثرت سـلباً علـى              

  .)٢(نمو الحركة التجارية في المدينة

تعد منطقة الخليل من المناطق التجارية المهمة في الـضفة الغربيـة، إذ يـتم تـصدير                    

الزراعية، والخزفية، والرخام، واألحذية، واألثاث المعدني من المدينـة، وتـستورد           : المنتجات

 النفط، والمواد الغذائية، واأللبـسة، والـسيارات،      : المواد الخام األساسية للصناعات األولية مثل     

  . )٣(وتشكل األردن وإسرائيل محور التبادل التجاري لها

 وتشكل المدينة سوقاً تجارياً للبدو والفالحين المحيطين بها، إذ حافظت على مركزهـا                

م، فبنيـت األسـواق التجاريـة       ١٩٤٨التجاري على الرغم من فقدانها لنصف قـضائها عـام           

، لكـن وجـود البـؤر       )٤(التجارية فيها المتخصصة داخل المدينة مما ساعد على نشاط الحركة         

االستيطانية داخل المدينة يؤثر سلباً في الحركة التجارية، خاصة أن بعض هذه البؤر تقع داخـل                

  . السوق القديم للمدينة

                                                           
 
مركـز دراسـات الوحـدة     ، ١، ط )تحديات التنمية في ظل احتالل مرير     (االقتصاد الفلسطيني   : العبد، جورج وآخرون  ) 1(

  . ١٨٩ص، ١٩٨٩لبنان،  -العربية، بيروت

  . ٥٠١مرجع سابق، ص: عواد) 2(

  . ٥٠٢المرجع نفسه، ص) 3(

  . ٣٥٥ص، ٢مرجع سابق، ج: المرعشلي) 4(
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  الفصل الثاني

  االستيطان في الفكر الصهيوني

  

  

  الجمعيات الصهيونية : أوالً

  لخليل المشاريع االستيطانية في منطقة ا: ثانياً

  دوافع االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل : ثالثاً
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  االستيطان في الفكر الصهيوني 

حين كانـت أوروبـا     ،  في النصف الثاني من القرن التاسع عشر       *    نشأت الحركة الصهيونية  

تموج بتغيرات جذرية في البنية االقتصادية واالجتماعية، بدأت المجتمعات الغربية تستجيب لهذا            

  . )١(ولما كان اليهود جزءاً منها فقد بدأوا يتأثرون بنتائجها، لتغييرا

    فعلى الصعيد االقتصادي أدى تطور الثورة الصناعية وانتشارها إلى حاجة البلدان الصناعية            

كما تطلب أسواقا لتصريف ما يزيـد عـن حاجـة المجتمعـات             ، للمواد الخام الالزمة لإلنتاج   

أدى ذلك في النهاية إلى بروز ظاهرة التنافس على المـستعمرات بـين             و، األوروبية من اإلنتاج  

  . )٢(الدول الصناعية وخاصة بريطانيا وفرنسا

    أما على الصعيد السياسي فقد ظهرت فئة سياسية جديدة حلت محل الفئة اإلقطاعية الحاكمـة               

التي أدت إلى   ، م١٧٨٩في أوروبا، قادت هذه الفئة الثورات في أوروبا مثل الثورة الفرنسية عام             

مما دفع جميع الشعوب للبحث عن هويتهـا وحقهـا فـي تقريـر       ، )٣(قيام الدول القومية الحديثة   

  .)٤(مصيرها كباقي الشعوب األوروبية

    وعلى الصعيد االجتماعي تأثر اليهود بتيار التنوير الذي احتل مكانة بارزة في الفكر الغربي              

نسان، مما شجع بروز فكـرة دمـج اليهـود فـي المجتمعـات              الليبرالي مناديا بفكرة حقوق اإل    

  . )٥(األوروبية

                                                           
 

هي تلك الحركة السياسية العالمية اليهودية المنظمة، التي قامت في أوروبا خالل   النصف الثـاني                 : الحركة الصهيونية  *

تاريخية ممزوجة باألطماع   -ومي لليهود في فلسطين، مستندة إلى مزاعم دينية       من القرن التاسع عشر من اجل إقامة وطن ق        

 .٦٤ص ، ٣مرجع سابق، ج: مرعشلي: انظر. االستعمارية إلقناع اليهود بالهجرة إلى فلسطين

 .١١-١٠ص، ١٩٩٢األردن، -قدسية للنشر والتوزيع، اربد، ١فلسطين والبرنامج الصهيوني، ط:  عباسي، نظام عزت)1(

-بيت المقدس للنشر والتوزيع، القـدس     ، ١م، ط ١٩٩٣ -١٩٦٧االستيطان الصهيوني في القدس     : ناب، محمد رشيد  ع) 2(

 . ٢٤ص، ٢٠٠١فلسطين، 

 . ١١مرجع سابق، ص: عباسي) 3(

 . ٢٤مرجع سابق، ص: عناب) 4(

 . المرجع نفسه) 5(
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    ولكن فشل فكرة االندماج داخل المجتمعات األوروبية أدى إلى بروز تيار يهودي يدعو إلى               

االنعزال وعدم االندماج داخل المجتمعات األوروبية، وأدى في النهايـة إلـى بـروز المـسالة                

الحكومات األوروبية لتحقيق أهدافها في المشرق العربي، مـن خـالل           التي استغلتها   ، *اليهودية

ربطها لطموحات اليهود في إقامة وطن قومي في فلسطين بالسيطرة االستعمارية على المـشرق              

  . )١(العربي

وقد أدت هذه الظروف واألوضاع التي سادت أوروبا في تلك الفترة إلـى بـروز عـدد مـن                   

، )٢ (** الطريق لظهور الحركة الصهيونية التي دعا إليها هيرتزل        التي مهدت ، الجمعيات اليهودية 

تـأثر  ، وما صحبها من ضجة   " ***الفرد دريفوس "الذي عاصر محاكمة الضابط الفرنسي اليهودي     

عام " الدولة اليهودية " فدعا إلى حل قومي المسألة اليهودية، حيث نشر كتابه        ، هرتزل بهذه القضية  

  . )٣(م١٨٩٦

، إلى إنشاء دولة يهودية في أي مكان من العـالم، ولـم             "دولة اليهود " ي كتابه     دعا هرتزل ف  

، عندما كان الجدل بين األوسـاط اليهوديـة       .يفضل بلداً على آخر إلقامة الوطن القومي اليهودي       

                                                           
 

. فقدوا وظائفهم مع ظهور الدولة القومية الحديثة      وهي مشكلة أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية الذين        : المسألة اليهودية  *

 .٤٢ص، ٨مرجع سابق، ج: المسيري: انظر

 ٢٥مرجع سابق، ص: عناب) 1(
التحق في سن السادسة من عمره بمدرسة يهودية لمدة أربع سـنوات،            . م١٨٦٠ولد ألب ثري في المجر عام       : هيرتزل **

درس اللغة العبرية، وبعد ذلك دخل المدرسة الثانوية ثم الكلية اإلنجيليـة            انقطعت بعدها عالقته بالتعليم اليهودي، ولهذا لم ي       

م، ثم التحق بجامعة فينا، فحصل فيها على شهادة الـدكتوراه فـي القـانون               ١٨٧٨م، حيث أنهى دراسته عام      ١٨٧٦عام  

لـصهيوني األول فـي     م، وعمل بعدها محامياً لمدة عامين أدى نشاطه ألي عقد المؤتمر ا           ١٨٨٢وكان ذلك عام    -الروماني

 .٢٢٧ص، ٦مرجع سابق، ج: المسيري: أنظر. بازل

  . ١٩٩ص، ١٩٩١، )م، ب(الناشر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ، ٢التلمود والصهيونية، ط: رزوق، أسعد) 2(
 

 م١٨٩٤، اتهـم عـام      )كـابتن (وهو ضابط يهودي في الجيش الفرنسي برتبـة         ) : م١٩٣٥ -١٨٥٩(الفرد دريفوس    ***

بالخيانة، وذلك لتزويده ألمانيا بأسرار عسكرية، حيث حكم عليه بتجريده من رتبته العسكرية، ونفيه مدى الحياة، تم إثـارة                   

عبـد  : انظر. م١٩٠٦قضيته من قبل اليهود بشكل واسع، متهمين فرنسا بالالسامية،، ثم أعيدت محاكمته، وتم تبرئته عام                

جمعية الملتقى الفكـري    ١ط، ١٩٧٧ -١٩٦٧ة في القدس والضفة الغربية المحتلة       المستوطنات اإلسرائيلي : الهادي، مهدي 

 .٣٢ ص١٩٧٨،فلسطين-العربي، القدس

 . المرجع نفسه) 3(
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كان رأيه أن اليهود يقبلون أي بلد يعطى لهم ولم يكن           ، حول االستيطان في األرجنتين أم فلسطين     

  . )١(ان في فلسطين أهمية خاصةيولي االستيط

    نادى هرتزل با لنظر للمسألة اليهودية على أنها مسألة قومية، ال مسألة اجتماعية أو دينيـة،                

فاليهود حسب وجهة نظره يشكلون شعباً واحداً، لم ينتهوا على الرغم من الكوارث التي تعرضوا               

الجمعية اليهودية،  :  إلى إقامة مؤسستين   دعا هرتزل ، وحفاظاً على هذه القومية   ، لها عبر التاريخ  

  . )٢(والشركة اليهودية

    سعى هرتزل لدى بعض الدول الكبرى للحصول على دعم لمواقفه وللحصول على موافقتها             

إلقامة الدولة اليهودية، حيث توجه إلى ألمانيا لعرض المـسألة اليهوديـة علـى اإلمبراطـور                

كتفى بمقابلة الدوق األكبـر فـي ألمانيـا وأثنـاء زيـارة             وا. ولكنه لم يتمكن من ذلك    ، األلماني

بعـد ذلـك توجـه      . م إلى فلسطين تمكن هيرتزل من مقابلتـه       ١٨٩٨اإلمبراطور األلماني عام    

  . )٣(الذي رفض تأييد خطته، هيرتزل إلى فينا حيث قابل ممثل البابا

تين اقتـرح   م لمدة سـاع   ١٩٠١وقابله في مارس عام     ،  كما توجه إلى السلطان العثماني    

خاللها تقديم المساعدة المالية للدولة العثمانية عن طريق البنوك اليهودية فـي أوروبـا مقابـل                

وعرض عليه تخفيف الديون العامة للدولة العثمانية منـذ         ، السماح لليهود باالستيطان في فلسطين    

  . )٤(م فرفض السلطان عبد الحميد عرضه١٨٨١

                                                           
 
، هيئة الموسـوعة الفلـسطينية    ، ١ط، ج٦، الموسوعة الفلسطينية ، التوسعية الصهيونية وإسرائيل الكبرى   : خالد، عايد) 1(

 .٥٤١ص، ٦سوريا، ج-دمشق

، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر      ، ٢، ط )م١٩٨٢ -١٨٨٢(المنظمة الصهيونية العالمية    : لرحمن، أسعد عبد ا ) 2(

 . ٣٢-٣١لبنان، ص-بيروت

 .١٥٢، ص)ت، ب(، )ب، م(، ) ن، ب(، ) ط، ب(، الدولة اليهودية: هيرتزل، ثيودور) 3(

واقترح ، معتبرا ذلك أمراً مقدساً   ، الستيطان في فلسطين  كما حث اليهود على ا    ، مدافعا عن القيم التقليدية لليهود    ، عدائيا) 4(

وساهم في  ، ساهم في إقامة بعض الجمعيات الزراعية االستيطانية      . إقامة منظمة يهودية، تتولى شراء األراضي في فلسطين       

: لمـسيري ا:  أنظر ". مكفاة إسرائيل  "م هي ١٨٧٠توجيه نشاط جمعية اإلليانس نحو إنشاء مدرسة زراعية في فلسطين عام            

 . ٢٨٩، ٢٦٨ص ، ٦ج، مرجع سابق
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 *"مؤتمر بـاز  " يهود العالم بعقد المؤتمر الصهيوني األول         نجح هرتزل من خالل نشاطه بين       

ومن موقعه كرئيس . م١٩٠٤وقاد المنظمة الصهيونية حتى وفاته عام       ، م١٨٩٧في سويسرا عام    

للمنظمة عمل على بناء المؤسسات الصهيونية الضرورية لوضع األفكار الـصهيونية التوسـعية     

  . )١(موضع التنفيذ

  نية  الجمعيات الصهيو:  أوالً

وانضم عـدد   ،     تم تأسيس عدد من الجمعيات الصهيونية إلى جانب نشاط المفكرين الصهاينة          

وقد لعبت هـذه الجمعيـات دوراً       ، التي دعت إلى االستيطان في فلسطين     ، منهم لهذه الجمعيات  

، وسوف نتناول بعضها  ، أساسياً في االستيطان الصهيوني على أرض فلسطين في مراحله األولى         

  . الل نشأتها ودورها في دعم االستيطان اليهودي لفلسطينمن خ

     جمعية االليانس-١

م للدفاع عن الحقـوق الدينيـة والمدنيـة         ١٨٦٠    منظمة يهودية، تم تأسيسها في باريس عام        

والعمل على تنمية المجتمعات اليهودية، وقد دافعت الجمعية عن حقوق اليهود في عـدد              ، لليهود

  . )٢(والمغرب، والبلقان، والصرب، وبلجيكا، ورومانيا، روسيا: ية مثلمن الدول األوروب

حيث عملـت علـى مـساعدة       ،     قامت جمعية االليانس بتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين       

: فقامت بإنشاء العديد من المدارس اليهودية االبتدائيـة فـي مـدن فلـسطين    ، المهاجرين اليهود 

عليم اللغة الفرنسية والدين اليهودي، كما أسـست أول مدرسـة           لت، كالقدس وحيفا وطبريا وصفد   

  وذلك بدعم، م على أراضي قرية يازور بالقرب من مدينة يافا١٨٧٠زراعية في فلسطين عام 

                                                           
 

وقـد شـكل هـذا      ، م برئاسة هرتزل  ١٨٩٧عقد في مدينة بازل بسويسرا عام       ، هو أول مؤتمر صهيوني   : مؤتمر بازل  *

بإقامة وطن لليهود على أرض إسرائيل معترف بـه         : المؤتمر منعطفا بارزا في تاريخ الصهيونية، فيه تحدد هدف المؤتمر         

، مرجـع سـابق   : عايـد : انظر. ثم تم إنشاء المنظمة الصهيونية برئاسة هرتزل من خالل هذا المؤتمر          ، موفقا للقانون العا  

 .٥٤٢ص

 . ١٤١-١٣٩ص، ١٩٩٨، االردن-عمان، دار البشير، ٢ط، اليهود والدولة العثمانية: أحمد نوري، النعيمي) 1(

 المرجع نفسه) 2(
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لتعلـيم الطـالب اليهـود      ، "ميكفاه إسرائيل الزراعيـة   "أطلقت عليها اسم    ، *من الحاخام كاليشر  

  . )١(ة على األراضي الفلسطينيةالزراعة وإلنشاء مستوطنات زراعية يهودي

   ) التحالف اإلسرائيلي العالمي( حركة البيلو - ٢

أيا بيت يعقـوب هيـا      " :    بيلو  تجميع للحروف األولى من العبارة الدينية التي تعني بالعربية          

تم تأسيس هذه الجمعية من قبل مجموعة من الطلبة اليهود في جامعة خـاركوف فـي                ". نذهب

م، ثم ما لبثت أن انتشرت بين اليهود خارج حدود الجامعة، حتى بلـغ عـدد                ١٨٨٢روسيا عام   

نادت بالهجرة إلى فلسطين، وتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج من           .  عضوا ٥٢٥أعضائها  

  .)٢(كما دعت إلى تأسيس مركزين لليهود، مركز روحي وآخر سياسي. خالل العمل في الزراعة

ندماج اليهود في المجتمع الروسي وفي أوروبا، وطالبـت بـالهجرة            دعت البيلو إلى نبذ فكرة ا     

وكان أعضاء هذه الحركة على قناعة بأنـه ال مكـان           ، )٣(السريعة إلى فلسطين واالستيطان فيها    

لليهود في الحضارة األوروبية، وأنه ال سبيل لخالص اليهود إال بإحياء القومية اليهوديـة، عـن             

  .)٤(يل اليهود إلى مزارعين منتجينطريق الهجرة إلى فلسطين وتحو

قسم طالب باالستيطان المباشر لفلسطين كحل وحيد       :      انقسم أعضاء حركة البيلو إلى قسمين     

للمسألة اليهودية، وقسم آخر طالب بالحصول على موافقة الدولة العثمانية، ويرجع هذا الخـالف              

وعنـدما  . وحي وآخر سياسي لليهود   بين أعضاء البيلو لبرنامجها الذي دعا إلى تأسيس مركز ر         

فشلت في الحصول على موافقة السلطان العثماني بالسماح لليهود في االستيطان بفلسطين، هاجر             

                                                           
 

حيث عاشت هناك أقليـة يهوديـة       ، في بروسيا ) LESA( ليسا   م في مدينة  ١٧٩٥زفي هيرش كاليشر ولد عام      : كاليشر *

 واتخذ منها موقفا، بدأ حياته مع ظهور اليهودية اإلصالحية في أوروبا. تتحدث اللغة األلمانية

 . ١٩٧ص ، ٦ج، مرجع سابق: المسيري) 1(

 . ٢١٧ص، ٦ج، مرجع سابق: المسيري) 2(

 .٢٣ص، مرجع سابق: مؤسسة الدراسات الفلسطينية) 3(

  . ٢١٧ص، ٦ج، مرجع سابق: المسيري) 4(
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بعد أن تمكنوا مـن      )١(قسم من أعضائها إلى فلسطين، وقاموا بتأسيس مستوطنة جديرا الزراعية         

  . )٢(شراء بعض أراضي قرية قطرة العربية

  *)أحباء صهيون ( جمعيات حب صهيون- ٣

تأسست هذه الجمعيات في أوروبا، وخاصة في الجزء الشرقي منها، بعد عـدة حـوادث          

 -١٨٨١منها تعرض اليهود لالضطهاد في روسـيا عـام          : تعرض لها اليهود في دول أوروبا     

م، بعد مقتل القيصر الروسي اإلسكندر الثاني، وقضية الضابط اليهـودي فـي الجـيش               ١٨٨٢

أدت هذه األحداث إلى والدة عدة جمعيات صهيونية، كان         . م١٨٩٣رايفوس عام   الفرنسي الفرد د  

مركزها أوروبا الشرقية، حيث كانت هذه الجمعيات تهـدف جميعهـا إلـى دعـم االسـتيطان                 

الصهيوني في فلسطين، من خالل دعم الهجرة اليهودية إليهـا،و تقـديم المـساعدات الماديـة                

  . )٣(نوالمعنوية للمهاجرين إلى أرض فلسطي

كانت هذه الجمعيات عبارة عن تنظيمات صغيرة، يتكون أعضاؤها من فئة معينـة، أو              

من منطقة واحدة، تقوم بجمع التبرعات من أعضائها بهدف مساعدة بعضهم البعض للهجرة إلى              

وتشكلت الحقاً جمعيات ال تهدف إلى تهجير أعضائها، بل تعمـل مـن أجـل جمـع                 . فلسطين

  .)٤(هود الذين هاجروا إلى فلسطينالتبرعات لمساعدة الي

  

  

                                                           
 
 . ٢١٨-٢١٧المرجع نفسه، ص) 1(

 . ٣٢مرجع سابق، ص : عناب) 2(
جبل يقع شرق مدينة القدس، وهو اسم كنعاني، أطلق على التلة التي أقيمت عليها مدينة القدس، يعتبر اليهـود                   : صهيون *

 .٢٥مرجع سابق، ص: ديعبد الها: انظر) . يهوا اله إسرائيل(هذا المكان مكان سكن 

 . ٣٢مرجع سابق، ص: عبد الرحمن) 3(

 .١٠١مرجع سابق، ص: جريس) 4(
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، م عقدت هذه الجمعيات مؤتمرها األول في مدينة كاتوفيتش في روسـيا           ١٨٨٤في عام   

وقد حققت بعض اإلنجـازات     .  ليكون رئيساً للمؤتمر   *حيث انتخب المفكر الصهيوني ليو بنسكر     

نجحت كذلك فـي  على أرض الواقع، مثل نشر الفكر الذي يحث اليهود على استيطان فلسطين، و 

  . )١(مساعدة بعض اليهود في الهجرة إلى فلسطين

    قامت المجموعات التي هاجرت إلى فلسطين بتأسيس عدة مستوطنات زراعية، كانت األولى            

على أراضـي    "ريشون لتسيون "على أرض قرية ملبس، و    " بتاح تكفا " على أرض فلسطين وهي   

 أراضـي قريـة الجاعونـة قـرب صـفد،           على "روش بيناه "م، و ١٨٨٢قرية عيون قارة عام     

على أراضـي قريـة     " الجديرة"و، )٢(على أراضي قرية زمارين جنوب حيفا     " زخرون ياكوف "و

  . )٣(قطرة

   المنظمة الصهيونية العالمية  -٤

م، لتتـولى تحقيـق األهـداف       ١٨٩٧    تأسست المنظمة الصهيونية عقب مؤتمر بازل عـام         

تقوم برعاية اإلطار التنظيمي الذي يضم كل اليهـود الـذين           الصهيونية المنبثقة عن المؤتمر، و    

                                                           
 

طبيب روسي ولد في روسيا، كان والده مدرسا وعالما، عمل بالتجارة ثم انتقل إلى مدينة اوديسا، تعلم اللغـة                   : ليوبنسكر *

أنهى دراسته الثانويـة مـن مدرسـة        . تنارة اليهودية األلمانية، تثقف بالثقافة الروسية العلمانية، وعرف بأفكار حركة االس        

روسية ولم يتعلم في مدرسة يهودية، ثم درس الحقوق في اوديسا، انتقل إلى موسكو حيث تخرج في الجامعة مـن كليـة                      

يعتبر بنسكر أحد أعالم الصهيونية السياسية، حيث حولته        . م١٨٥٦الطب، وخدم في الجيش الروسي أثناء حرب القرم عام          

م في برلين، الذي طالب فيـه       ١٨٨٢ عام   " التحرر الذاتي  "م في روسيا إلى يهودي متعصب، نشر كتابه       ١٨٨١داث عام   أح

 ليـست   ":، حيث قال  " الوطن القومي لليهود   "بخطة سياسية عامة تنظم يهود العالم وتوحد جهودهم، وهو أول من جاء بفكرة            

ني والسياسي ال يكفيان لرفعهم في أعين الشعوب، والعـالج لـذلك            اليهودية دين فحسب، إنما أمة ولهذا فان تحررهم المد        

 .٢١٩ص. ٦مرجع سابق، ج: المسيري: أنظر. "واحد، قومية يهودية وإعطاء اليهود بالدا خاصة بهم

 .٣٣مرجع سابق، ص:  عبد الرحمن)1(

 .٢١٦، ص ٦مرجع سابق، ج: المسيري) 2(

 .٣٣مرجع، ص: عناب) 3(
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يقبلون ببرنامج مؤتمر بازل، حيث تم تكليف المنظمة الصهيونية بمهمة إقامة الدولة الصهيونية،             

  . )١(وتم تعيين هرتزل أول زعيم لها

،     قامت المنظمة الصهيونية بتأسيس عدد من المؤسسات المالية لتمويل المشروع الـصهيوني           

 صـندوق االئتمـان اليهـودي       -١:حيث أسست ثالث مؤسسات مالية رئيسية لهذا الهدف هـي         

م، لتمويل النشاطات االستيطانية في فلسطين، ودعم برنـامج         ١٨٩٩لالستعمار، تم تأسيسه عام     

الـشركة  " م، تحت اسـم   ١٩٠٣الحركة الصهيونية، وأنشئ فرع مصرفي له في مدينة يافا عام           

  . )٢(يةالبريطانية الفلسطين

يعتبر هذا الصندوق األداة الرئيـسية لـشراء        ": الكيرن كايمت "  الصندوق القومي اليهودي   - ٢

األراضي، بحيث تصبح هذه األراضي ملكاً للشعب اليهودي، وتبقى تحت تـصرفه إلـى األبـد         

ويدار من قبل المؤتمر الصهيوني الذي عين مجلساً إلدارته ، مركزه الرئيسي في مدينة القدس،               

  . )٣(له في كل مدينة مندوبون يقومون بجمع األموال التي مصدرها التبرعات العامةو

ساهم هذا الصندوق في دعم االستيطان الصهيوني في مدينة الخليل، فقد وعـد اليهـود                 

الذين كانوا يسكنون الخليل أثناء تواجدهم في القدس، بأنه سيقوم ببناء مساكن جديدة لهـم فـي                 

 ألـف   ٥٠العمل على إقامة مستوطنة في محيط الخليل، وقد خصصت مبلغ           الخليل، إضافة إلى    

لجنة مهـاجري   : كذلك تم تشكيل عدد من اللجان إلعادة إعمار الخليل وهي         ، جنيه لهذا الغرض  

  .  )٤(الخليل، لجنة إعمار الخليل، االتحاد الوطني لدعم الخليل

                                                           
 
لبنان، -هيئة الموسوعة الفلسطينية، بيروت   ، ج٦، ٢ق، ١ الصهيونية، الموسوعة الفلسطينية، ط    :المسيري، عبد الوهاب  ) 1(

 .٢٧١ص، ٦ج، ١٩٩٠

 .٢٧٢المرجع نفسه، ص) 2(

 .٩١-٩٠مرجع سابق، ص: عبد الرحمن) 3(

 . ١٥٤مرجع سابق، ص : الرجبي) 4(
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م، ١٩٢١ هـذا الـصندوق عـام        أنشئ": الكيرن هايسود " الصندوق التأسيسي لفلسطين     -٣    

ودعـم الهجـرة الـصهيونية      ، *ومهمته المساهمة في الخطوات الضرورية لتنفيذ وعد بلفـور        

تعتمد ميزانيته من المؤتمر الصهيوني، أو المجلس العام في الـسنوات           . واالستيطان في فلسطين  

  . )١(التي ال ينعقد فيها المؤتمر

نوية إلزامية تقع على عاتق كل يهودي، وقد أنشأ         أعتبر التبرع لهذا الصندوق ضريبة س           

، "مكـوروت " العديد من المستوطنات الزراعية، والعديد من الشركات مثل شركة المياه القطرية          

وبعد قيام إسرائيل تحددت مهمة هذا الصندوق بجمع األموال خارج فلـسطين، وتحـول اسـمه                

م كشركة إسرائيلية حسب    ١٩٥٦تسجيله عام   وتم  ، "الكيرن هايسود الجباية الموحدة إلسرائيل    "إلى

  . )٢(قانون صدر عن الكنيست

    إن برنامج الحركة الصهيونية المنبثق عن المؤتمر الصهيوني األول خلق حالة من االنقـسام              

 حدثت بعـض    ١٩٠٥و١٨٩٩داخل المنظمة الصهيونية العالمية، ففي الفترة الواقعة بين عامي          

دعا قسم من الصهاينة إلى االستيطان المباشـر فـي فلـسطين،            الخالفات داخل المنظمة، حيث     

  بعكس هرتزل الذي طالب بالحصول على ضمانات دولية من الدول االستعمارية من أجل حماية

المشروع الصهيوني بإقامة الدولة الصهيونية في فلسطين، وسرعان ما اتفـق الطرفـان علـى               

  . )٣(ية للمشروع الصهيونيضرورة الحصول على موافقة ودعم الدول االستعمار

م ١٨٩٠قامت الحركة الصهيونية بدعم النشاط االستيطاني في مدينة الخليل، ففي عـام             

أن تقيم بجانب الخليل حياً يهوديـاً جديـداً         " صندوق مونتيفوري " سكرتيرة" كيرن" قررت السيدة 

                                                           
 

تشرين الثـاني عـام   ٢يطانيا، أصدره في وهو عبارة عن وعد من قبل آرثر جيمس بلفور وزير خارجية بر       : وعد بلفور  *

 أن جاللة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسـيس وطـن            "م، وجهه للزعيم الصهيوني والتر روتشيلد، ومما جاء فيه        ١٩١٧

: مؤسسة الدراسـات الفلـسطينية    : انظر" …قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وسنبذل جهدنا لتسهيل تحقيق هذه الغاية            

 .٣٧مرجع سابق، ص

 .٩١مرجع سابق، ص : عبد الرحمن) 1(

 . ٥٢ -٥١مرجع سابق، ص : عباسي) 2(

 .٢٧٢، ص٦مرجع سابق، ج: المسيري) 3(
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رمنز، حيث قام   على اسم مونتيفوري، وأرسلت أحد يهود بريطانيا وهو الدكتور أهارون يوسف ي           

باالستيطان في الخليل، وأختار أرض تقع وسط المدينة إلقامة الحي اليهودي الجديد، وجمع يهود              

الخليل وطرح عليهم خطة إنشاء هذا الحي، فوافقوا، ولكن سرعان ما انـسحبوا عنـدما طلـب                 

  . )١(مساعدتهم

هات ، وتم    م قامت الحركة الصهيونية بتجميع مبالغ ضخمة من عدت ج          ١٩٣٠في عام   

إرسالها من أجل إعادة االستيطان اليهودي في الخليل، فقد تبرعت أمريكا بمبلغ مليـون دوالر،               

  . )٢( جنيه١٠٠٠٠بمبلغ " الكيرن كايمت" كما تبرع الصندوق القومي اليهودي

   حركة مزراحي  -٥

حي، ومعناها مركز رو  " روحاني"و" مركز" كلمة مزراحي كلمة عبرية مركبة من كلمتين          

م، بعد المؤتمر الصهيوني الخامس، الذي سمح بتكوين اتحادات         ١٩٠٢تم إنشاء هذه الحركة عام      

حيث عمدت الحركة الصهيونية إلى توظيف العامل الـديني         ، )٣(مستقلة داخل الحركة الصهيونية   

ية كوسيلة ترويج ألسطورة األمة اليهودية الواحدة، وإلزالة الفوارق بين الصهيونية كحركة سياس           

وبين اليهودية كدين، ولتحقيق هذا الهدف عملت الصهيونية على خلق حركة دينيـة صـهيونية               

  . )٤("يعقوب ريتز" يرأسها مجموعة من الحاخامات، فتأسست هذه الحركة بزعامة الحاخام

    تمثلت مهمة مزراحي في حض اليهود على االلتزام بالتوراة والعـودة إلـى أرض األبـاء                

 الكتابات الدينية القومية، وزرع المقولة الدينية التي تؤكد إمكانية الـدمج بـين              واألجداد، ونشر 

  . )٥(الصهيونية كعقيدة سياسية وبين اليهودية كدين

                                                           
 
 .٢٧مرجع سابق، ص : الرجبي) 1(
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، فرعاً في مختلف أنحاء روسيا    ٢١٠    كان أكبر انتشار لهذه الحركة في روسيا، حيث كان لها           

وزني بهنغاريا، ووضع برنامج للحركـة      م بمدينة ب  ١٩٠٥وتم عقد مؤتمر دولي للحركة في عام        

وتعمـل  ، في هذا المؤتمر، أكد على أن حركة مزراحي منظمة صهيونية تقوم على برنامج بازل 

ضمن الحركة الصهيونية العالمية، وأن الحركة سوف تقوم بشرح أفكارها عن طريق الحلقـات              

ر الصهيوني منذ نشأة الحركة     وهكذا فقد شكل االستيطان العصب الرئيسي للفك       .)١(الدينية للشباب 

  . الصهيونية وحتى اآلن

  :  المشاريع االستيطانية اإلسرائيلية-ثانياً 

م عمدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى السيطرة على        ١٩٦٧بعد حرب حزيران عام       

منطلقة من المـزاعم الـصهيونية      ، األرض الفلسطينية وتهويدها من خالل زرعها بالمستوطنات      

وقـد  . أن هذه األرض هي أرض اآلباء واألجداد، وأن من حق اليهـود اسـتيطانها             التي ترى   

تنافست الحكومات اإلسرائيلية في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة فـي   

منطقة الخليل، ويظهر ذلك من خالل المشاريع االستيطانية التي أطلقها المسؤولون اإلسرائيليون            

  . ات، لجعل الوجود اليهودي حقيقة واقعة على األرض الفلسطينيةلزرعها بالمستوطن

  )٢( مشروع يغئال آلون-١

، م١٩٦٧ لمجلس الوزراء، في تمـوز عـام         *قدم هذا المشروع وزير العدل يغئال آلون        

وقد اقترح في مشروعه وجوب حماية حدود إسرائيل الدائمة، من خالل جعلها حدود قابلة للدفاع               

ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب إقامة عوائق طبوغرافية         . هة نظر إسرائيلية  عنها وذلك من وج   

                                                           
 
 . ١٧٠ -١٦٨المرجع نفسه، ص) 1(

 ). ٣(انظر الخريطة رقم ) 2(
 تخرج من مدرسة خضوري الزراعية في طولكرم، ثم درس في الجامعة          ، م١٩١٨ولد في قرية مسحة سنة      : يغئال آلون  *

م، ثم  ١٩٤٨العبرية، ثم في جامعة اكسفورد، انضم إلى عصابات الهاغانا الصهيونية، عين قائدا للجبهة الجنوبية في حرب                 

: آلون، يغئـال  : انظر. م١٩٦٨ -١٩٦١تولى منصب وزير العدل من سنة       ، م١٩٥٤انتخب عضوا في الكنيست منذ عام       

 .١ص، ١٩٧٠فلسطين، -ر النهضة للنشر، الناصرةمحمود عباسي، دا: ترجمة، ١ثالثة حروب وسالم واحد، ط
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 ويقضي مشروع آلون     .)١(دائمة تستطيع مقاومة أي هجوم ضدها من قبل العرب في المستقبل

القيام باستيطان إستراتيجي زراعي على امتداد األغوار والسفوح الـشرقية لمرتفعـات الـضفة              

كنية العربية، ودعا إلى االسـتيطان فـي األمـاكن الفارغـة مـن              الغربية، لتجنب المراكز الس   

  .)٢(السكان

كم على امتداد غور    ١٥-١٠ويقضي مشروع آلون أيضاً بضم شريط يتراوح عمقه بين            

األردن، وشريط عرضه بضع كيلو مترات من شمالي الطريق الرئيسي بـين القـدس والبحـر                

اللطرون ثم يمتد من مشارف الخليل الـشرقية        الميت، ثم يتصل بالمنطقة الواقعة شمالي طريق        

  .)٣(حتى البحر الميت والنقب

ورغم عدم اعتمـاد    . م١٩٧٠، ١٩٦٩،  ١٩٦٨تم تعديل هذا المشروع عدة مرات، في األعوام         

الذي سارت عليه   " الدستور" هذا المشروع رسميا من قبل الحكومة اإلسرائيلية إال أنه كان بمثابة          

  .)٤( استيطانها لألراضي الفلسطينية المحتلةالحكومة اإلسرائيلية، في

  : خطط غوش ايمونيم-٢

م، واقترحت فـي    ١٩٨٠ -١٩٧٦طرحت غوش ايمونيم ثالث خطط استيطانية بين عام           

 توطين مليون يهودي في مائة موقع على مدى عشر سـنوات ، فـي               ١٩٧٦خطتها األولى عام    

  .)٥(مناطق الضفة الغربية المختلفة

مت الحركة خطتها الثانية لالستيطان في الضفة الغربية، حيث دعت          م قد ١٩٧٨في عام     

م، ٢٠٠٠ يهودي على المدى الطويل في الـضفة الغربيـة حتـى عـام               ٧٥٠٠٠٠إلى توطين   

                                                           
 
 . ١٥٨مرجع سابق، ص: بنفنستي) 1(
 .١٨، مرجع سابق، ص:التفكجي) 2(
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م، و إقامة مـدينتين     ١٩٨١واقترحت زيادة عدد المستوطنين إلى مائة ألف مستوطن بحلول عام           

 ومنطقة وسط الضفة الغربية، و أربع مدن         ألف مستوطن، في كريات أربع،     ٦٠تضم كل منهما    

ألف مستوطن، في كل من دوتـان، شـمرون، شـيلو،            ٢٠أخرى أصغر تضم كل واحدة منها       

 تجمعاً  ٢٥أالف مستوطن، وإنشاء     ١٠ضاحية تضم كل واحدة منها      ٢٠وداهريا، باإلضافة إلى    

  . )١( عائلة٥٠٠ -٢٥٠ ،تضم كل واحدة منها *من مستوطنات يشوف كهالني

 مـستوطنة   ١٥م اقترحت غوش ايمونيم خطة ثانية، تنص على إقامـة           ١٩٨٠في عام     

كم عن القـدس، واقترحـت      ١٠ مستوطنات تبعد مسافة     ٥جديدة في منطقة الخليل وبيت لحم، و      

 مستوطنات على مفارق الطرق الرئيسة في نابلس وجنين وطولكرم، إضافة إلـى             ٣كذلك إقامة   

ية والخليل، كما اقترحت توسيع بعض المستوطنات القائمـة          مدن جنوب نابلس والظاهر    ٣إقامة  

  . )٢(في الضفة الغربية

  :  * وثيقة غاليلي-٣

م ١٩٧٧ رئيس اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان عام        -تم بلورة وثيقة يسرائيل غاليلي         

م، موزعـة علـى النحـو       ١٩٦٧ مستوطنة في المناطق التي تم احتاللها عام         ٢٩بهدف إقامة   

 مـستوطنات فـي     ١٠،  مستوطنة في قطاع غـزة     ٢٠،  مستوطنة في الضفة الغربية    ١٥:ليالتا

وقد تضمنت الوثيقة بعض النصوص التي تتعلق باالستيطان، مثل وجوب           .)٣(مرتفعات الجوالن 

                                                           
 

وهي مستوطنة تعاونية غير زراعية، يتم تأسيسها من قبل المنظمة الصهيونية العالمية، التي تقدم البنيـة                : يشوف كهالني  *

لية، ال يسمح   التحتية، من مساكن ومصانع أساسية، ثم تعطى إلى مجموعة االستيطان التي تشكل تعاونية، لها أنظمتها الداخ               

 -٨٠٠بدخول أي مستوطن جديد إال بموافقة جميع األعضاء، يعمل معظم سكانها خارج المستوطنة، يبلغ عدد سكانها من                  

 .١٥٥ -١٥٤مرجع سابق، ص: بنفنستي: انظر.  دونم٨٠٠ -٤٠٠شخص، مساحتها من ١٢٠٠

  .٥٩-٥٨المرجع نفسه، ص) 1(
  .٢٤٦مرجع سابق، ص : أبو عرفة) 2(
تجند في منظمة الهاجانـا     . ١٩١٤م هاجر إلى فلسطين عام      ١٩١١وهو يسرائيل غاليلي من مواليد أوكرانيا عام        : غاليلي *

ــام   ــتيطان ع ــشؤون االس ــوزراء ل ــة ال ــساً للجن ــل رئي ــة، وعم ــام ١٩٩٧اإلرهابي ــوفي ع : أنظــر. ١٩٨٦، ت
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توسيع دائرة شراء األراضي واألمالك في األراضي المحتلة من قبل مديرية عقارات إسرائيل،             

ة االستيطان، من خالل إقامة مستوطنات جديدة، ودعم المـستوطنات          والعمل على تطوير سياس   

  . )١(القائمة، وخاصة في غور األردن وفي منطقة غوش عتسيون في الخليل
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  " العمود الفقري المزدوج" مشروع شارون- ٤

 *أعد هذا المشروع وزير الزراعة ورئيس لجنة االستيطان الوزارية آنذاك أرئيل شارون            

سمي بالعمود الفقري المزدوج ألنه     .  عاماً ٢٠أعد ليغطي قيام المستوطنات لمدة      م، و ١٩٧٧عام  

يتضمن إقامة المستوطنات على األراضي الفلسطينية في خطين متـوازيين، يرتبطـان بـشبكة              

% ٧٥الشريط الساحلي، حيث يقـيم      : وهذان الخطان هما  ، واسعة من الطرق الطولية والعرضية    

الشرقي، الممتد من هضبة الجوالن شماال وحتى شرم الشيخ جنوبـا           من اإلسرائيليين، والشريط    

  . )١(كم٧٠٠بطول 

 إلى إقامة ثالثة مراكز مدنية كبيرة علـى مـداخل           - باإلضافة إلى ذلك     -دعا شارون     

القدس، لتكون مراكز للدفاع عن المدينة، كما دعا إلى إقامة منطقة استيطانية في شمال الـضفة                

 للخط األخضر لمنع اتصال الفلسطينيين المقيمين داخل األراضي المحتلة          الغربية، لتشكل حاجزا  

باإلضافة لذلك، دعا إلى إقامة شبكة من الطرق        . م مع الفلسطينيين في الضفة الغربية     ١٩٤٨عام  

  . )٢(الطولية والعرضية، تتيح حركة مرور كثيفة داخل األراضي الفلسطينية

امة مجموعة من المستوطنات، يتم ربطها بمـستوطنة        في جنوب الضفة الغربية اقترح شارون إق      

كريات أربع، و إقامة مجموعة أخرى من المستوطنات في منطقة الخليل بهدف منع الفلسطينيين              

وقد استخدم شارون صالحياته الواسعة لـدعم       . من السيطرة على األراضي الالزمة لالستيطان     

                                                           
 

زعيم صهيوني، من مواليد كفار مالك، درس التاريخ في الجامعة العبرية في القدس، ثم درس الحقـوق                 : أرئيل شارون  *

التي قامت بمذبحة قبية التي قتل خاللها       ١٠١حدة  م، ترأس الو  ١٩٤٨في تل آبيب، وهو من أصل بولندي، شارك في حرب           

م، ثم وزيرا   ١٩٧٧ حيث كان قائداً للقوات اإلسرائيلية، تم تعيينه وزيرا للزراعة عام            ١٩٧٣فلسطيني، شارك في حرب     ٦٩

 :اأنظر.م ضد الفلسطينيين في لبنان، ارتكب مذابح مخيمي صبرا وشاتيال في لبنان           ١٩٨٨٢م، قاد حرب    ١٩٨٢للدفاع عام   

 .٢٥١ -٢٥٠ص ، ٧مرجع سابق، ج: المسيري

  .١٤٢مرجع سابق، ص: األسدي) 1(
 .المرجع نفسه) 2(
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ميع األوساط اليهودية لكونـه يتماشـى مـع         القى هذا المشروع تأييد ج    . )١(وتنفيذ هذا المشروع  

  .)٢(سياسة الليكود في تجميع يهود العالم على أرض فلسطين، دون أن يتخلى عن أي جزء منها

   * خطة دروبلز-٥

م، ١٩٧٩رئيس قسم االستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، وضـع خطتـه عـام                

 مـستوطنة   ٥٠ الغربية، وبناء    ألف مستوطن في الضفة    ١٥٠-١٢٠وتهدف إلى إسكان حوالي     

 منطقة استيطانية، تشكل كل منطقة منهـا        ٢٢جديدة في مناطق إستراتيجية، وتقسيم الضفة إلى        

  .)٣(كتلة متراصة من المستوطنات

وقد أكد دروبلز في خطته أهمية االستيطان معتبراً إياه كضرورة من ضرورات األمـن                

لمناطق الفلسطينية المأهولة بالـسكان، لمنـع أي        إلسرائيل، مؤكدا ضرورة االستيطان في قلب ا      

  .)٤(توجه عربي نحو االستقالل في المستقبل

) w20(م، أطلق عليها اسـم  ٢٠١٠أضيفت لها خطة جديدة، لخدمة االستيطان حتى عام     

المكثفة، حيث دعت إلى إقامة المستوطنات الزراعية واألمنية، وخاصة على الـسفوح الـشرقية              

يل، ثم دعت إلى تطويق القدس الشرقية بالمستوطنات، وزيادة عـددها علـى             لجبال نابلس والخل  

  .)٥(السفوح الغربية المطلة على المدن اإلسرائيلية

                                                           
 
، صامد االقتصادي، عدد    )م١٩٨٣ -١٨٨٢(االستيطان الصهيوني في فلسطين بين الماضي والحاضر        : الجعفري، وليد ) 1(

 .٣٨ص، ١٩٨٤األردن، -دار الكرمل للنشر، عمان، ٤٨

 . ١٦٦مرجع سابق، ص : بركات. ٥. ١٤٢مرجع سابق، ص: األسدي) 2(
رئيس قسم االستيطان في    ، ١٩٥٠، هاجر إلى فلسطين عام      ١٩٣١وهو متتياهو دروبلس، من مواليد بولندا عام        : دروبلز *

  : أنظر. ١٩٩٢-١٩٧٨المنظمة الصهيونية من عام 
http://www.knesset.gov.il/mk/arb/mk.asp?mk_individual. 

 .١٤١طان، مرجع سابق، ص االستي: الجعفري) 3(

 .١٤٠مرجع سابق، ص : غلمي) 4(

  .١٤٤مرجع سابق، ص : األسدي) 5(
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   خطة توسيع الحي اليهودي في الخليل  -٦

 تم إعداد هذه الخطة من قبل جمعية تطوير الحي اليهودي في الخليل، التـي يرأسـها                   

 وحدة سكنية على يد مستثمرين يهود مـن الخـارج،     ٥٠٠بناء  الحاخام موشي ليفنغر، وتقضي ب    

وتبدأ بترميم المباني القائمة في البـؤر االسـتيطانية،     : المرحلة األولى : وذلك على ثالث مراحل   

يتم تصليح  : تلميذاً في ثالث مدارس دينية، وفي المرحلة الثانية        ١٥٠ عائلة و  ٧٠بحيث تستوعب   

 تلميذ في المـدارس الدينيـة، أمـا         ١٠٠عائلة و ١٣٠لغ عددها   وبناء بيوت لعدد من العائالت يب     

  .  عائلة يهودية٣٠٠فتقضي ببناء وحدات سكنية لحوالي : المرحلة الثالثة

  : وقد تناولت الخطة ثالثة مواقع استيطانية في مدينة الخليل، وهي   

الخطة سـوف   عائالت صهيونية، وحسب    ٦تقيم في هذه البقعة     ): بيت هداسا ( منطقة الدبويا    -أ  

وذلك مكان المنازل العربية التي تم هدمها مـن قبـل   ،  وحدة سكنية ومركزاً تجارياً ٥٠يتم بناء   

  . )١ (م١٩٨٠ عام *االحتالل، عقب عملية الدبويا

 طالـب،   ٢٠٠ وحدة سكنية لحـوالي      ٥٠وحسب الخطة يخطط لبناء     :  منطقة بيت رومانو   -ب

ات سكنية في محطة الباصات المركزية، وبناء نفق         وحد ٢٠٣ محالً تجارياً، ثم إقامة      ١٥وبناء  

  . )٢(يربط بين بيت هداسا وبيت رومانو

 وحـدة سـكنية ومركـز       ١٥٠تنص الخطة على بناء     ): سوق الخضار ( موقع ابرهام أبينو     -ج

تجاري وسياحي ومؤسسات دينية، وسوف يتصل بالطريق الرئيسي عن طريق نفق يمر عبـر              

ل، كما تحدثت الخطة عن إقامة تواصل اسـتيطاني بـين المواقـع             الحي القديم من مدينة الخلي    

 المساحة  اليهودية في الخليل، والبؤر اليهودية في المدينة وبين كريات أربع، إضافة إلى توسيع            

                                                           
 

 ٦م ضد المستوطنين في مستوطنة الدبويا في مدينة الخليل، قتل           ١٩٨٠ أيار   ٢عملية فدائية وقعت بتاريخ     : عملية الدبويا  *

 .٣٨، ص مرجع سابق: المدهون: انظر.  آخرين ونجا المهاجمون١٦مستوطنين وجرح 

 شركة ، ١ط، م١٩٨٤ -١٩٧٧االستعمار االستيطاني للمناطق المحتلة خالل عهد الليكود : عايد، خالد) 1(
 .١٠٧، ص١٩٨٦قبرس، -الخدمات النشرية المستقلة، نيقوسيا

 .المرجع نفسه) 2(
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ووفقاً للخطة سوف تعتمد هذه البؤر االستيطانية على الخدمات التي          ، بين المستعمرة و الخليل   

  . )١(فة إلى الخدمات الخاصة بالبؤر االستيطانيةتقدمها بلدية الخليل، باإلضا

   دوافع االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل -ثالثاً 

م إلى  ١٩٦٧   عمدت الحكومة اإلسرائيلية بعد احتاللها للضفة الغربية إثر حرب حزيران عام            

ت غيـر   زرع المستوطنات الصهيونية في األراضي المحتلة، باإلضافة إلى العديد من المؤسسا          

وقد اختلفت األهداف والـدوافع وراء      .  التي رعت النشاط االستيطاني غير الرسمي      )٢(الحكومية

: قيام هذه المستوطنات من منطقة إلى أخرى، تعود في مجملها إلى أربعة دوافع رئيـسة هـي                

  .  تاريخية، وسياسية، واقتصادية، وأمنية-دوافع دينية 

   التاريخية - الدوافع الدينية -١

عتبر الدافع الديني أكثر الدوافع التي تعبر عن األفكار الصهيونية، متمثالً بحق اليهود التاريخي               ي

 تنادي بحقهم في أرض فلسطين وبالعودة     ، والديني في فلسطين، معتمداً على عقيدة دينية توراتية       

                                                           
 
 .المرجع نفسه) 1(

 .١٢٢ -١١٧مرجع سابق، ص: عناب: للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر) 2(
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: *شـكول  وزير الدولة في حكومـة إ      *وهذا ما ورد على لسان مناحيم بيغن      . )١(إليها واستيطانها 

  . )٢("القدس والخليل ونابلس هي تراث آبائنا وبقوة الحق وصلنا إليها وسنظل فيها لألبد"

   شكل الدافع الديني لالستيطان في المناطق المحتلة، خاصة في القدس ثم الخليل محركاً قويـاً               

ـ               سب لعدد من دعاة االستيطان بسبب وجود هيكل سليمان المزعوم في األولى، ولكون الخليل ح

قاد هذا األمر إلـى قيـام       . ادعائهم عاصمة لمملكة داوود، وفيها قبور بعض األنبياء وأزواجهم        

بعض متطرفيهم إلى االستيطان في البلدة القديمة، القائمة وسط مدينة الخليل في بؤر اسـتيطانية               

  . )٣(متعددة

نقـل أبـرام    " :مثل    اعتمد اليهود على نصوص توراتية لتبرير استيطانهم في منطقة الخليل،           

ومـن هـذا    ، )٤("خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرا التي في حبرون و بنى هناك مذبحا للرب             

 المنطلق يعتبر اليهود االستيطان في منطقة الخليل أمراً مقدساً ومشروعاً حسب زعمهم 

وطنة مـست : وقد أطلق الصهاينة أسماَء تاريخية من العهد القديم على مستوطنات الخليل، مثـل            

كريات أربع، وهو االسم الكنعاني الذي عرفت به مدينة الخليل قبل قدوم سيدنا إبـراهيم عليـه                 

                                                           
 
التخطيط اإلقليمي لالستيطان في محافظة الخليل، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح            : المصري، محمد أحمد  ) 1(

 . ٢١، ص٢٠٠٠فلسطين، -الوطنية، نابلس
، تخرج من كلية الحقوق فيها، وكان من نشطاء منظمة الـشبيبة بيتـار، أعلـن                ١٩١٣ولد في بولندا عام     : مناحيم بيغن  *

رة على اإلنجليز عندما كان قائداً لمنظمة اإليتسل المتطرفة، فقد قامت هذه الحركة بعدة عمليات ضد اإلنجليـز منهـا                    الثو

، كان المسؤول المباشر عن مجزرة دير ياسين، شـكل حركـة سياسـية              ١٩٤٦عملية نسف فندق الملك داود بالقدس عام        

، ورئيساً للحكومـة بـين      ١٩٦٧ة في حكومة الوحدة الوطنية عام       بعد قيام دولة إسرائيل، عين وزيراً بال وزار       ) حيروت(

 .٤٠البابا، مرجع سابق، ص : أنظر. ١٩٩٢، توفي عام ١٩٨٣-١٩٧٧عامي 
م، عمل مديرا لشركة مكوروت للميـاه، كـان    ١٩١٣م، هاجر إلى فلسطين عام      ١٨٩٥ولد في أكرانيا عام     : ليفي إشكول  *

وهو سياسـي، زعـيم   ،  م١٩٦٣ -١٩٤٨ منصب رئيس قسم االستيطان من سنة     عضوا للمنظمة اإلرهابية الهاغانا، شغل    

مرجـع سـابق،    : البابا: انظر. م ورئيس الحكومة اإلسرائيلية للفترة نفسها     ١٩٦٩ -١٩٦٣حزب العمل اإلسرائيلي ما بين      

 .٢٨ -٢٧ص 

-تحاد الكتاب العـرب، دمـشق     ا، ١االستيطان اليهودي في فلسطين من االستعمار إلى اإلمبريالية، ط        : حسين، غازي ) 2(

 .٧٢ص، ٢٠٠٣سوريا، 

 .٢١مرجع سابق، ص: المصري) 3(

 .١٣فقرة ، ٢٣العهد القديم، سفر التكوين، اإلصحاح ) 4(
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وماتت سارة في قرية أربع التي هـي        " :وقد ورد في نصوص التوراة ذكر لهذا االسم       . )١(السالم

  مرة باسم  ٨٧كما أن الخليل ذكرت في الكتاب المقدس عند اليهود          . )٢("حبرون في أرض كنعان   

  . )٣(حبرون، أو قرية أربع، أو بلوطات ممرى

   وحين أقام اليهود البؤر االستيطانية في البلدة القديمة من الخليـل، برروهـا بـدوافع دينيـة                 

لذا أرجعوا سيطرتهم    تاريخية، فسلطات االحتالل تعتبر الخليل المكان المقدس الثاني بعد القدس،         

وجود قبـور   : إلى كنيس يهودي إلى عامل ديني هو      على أجزاء من الحرم اإلبراهيمي وتحويله       

  . )٤( الموجودة تحت الحرم اإلبراهيمي*لبعض األنبياء في مغارة المكفياله

    وأبرز الحركات التي تمثل االتجاه الديني حركة غوش إيمونيم التي تعتنق وجهة نظر دينيـة               

ال تنازل وال انـسحاب     "  يلي ، فقد حددت مبادئها بما    "أرض إسرائيل " أصولية تتركز حول مفهوم   

  . )٥("وال تخلي عن طريق اإليمان بضرورة استيطان أرض إسرائيل

وهـذا  ، )٦(    أما حزب الليكود فينظر إلى االستيطان من وجهة نظر تاريخية أكثر منها دينيـة             

ذهب إليه بعض قادة االحتالل على أن االستيطان في الخليل يعود إلى الدافع الديني التـاريخي،                

في الخليل  : "فيقول" المكان الذي بداْ فيه التاريخ اليهودي     "مثل بن غوريون الذي يرى في الخليل        

                                                           
 
، ٢٠٠٠، مطابع دار األيتام اإلسالمية، القـدس، فلـسطين،          )ط، ب(الخليل عربية إسالمية،    : أبو صالح، محمد ذياب   ) 1(

 .٤٦ص

 . ٢٣فقرة ١تكوين إصحاح العهد القديم، سفر ال) 2(

 . ١٤مرجع سابق، ص : الرجبي) 3(
وهي مغارة تقع تحت الحرم اإلبراهيمي، يوجد بها قبر سيدنا إبراهيم عليه الـسالم وزوجتـه سـارة،                  : مغارة المكفياله  *

نة لهـا   خليل الرحمن العربية مدي   : عمرو، يونس : انظر. وإسحق وزوجه ويعقوب وزوجه، وقبر سيدنا يوسف عليه السالم        

 .٣١ص، ١٩٨٥فلسطين، -دار القلم، رام اهللا، ١تاريخ، ط

مركز البحـوث والدراسـات     ، ٥المستوطنات والحدود في الحل النهائي، مجلة السياسة الفلسطينية، عدد        : الفر، يوسي ) 4(

 . ٢٠٥ص، ١٩٩٥فلسطين، -الفلسطينية، نابلس

 . ٣٤مرجع سابق، ص: روبنشتاين) 5(

ترجمة جمال الـسيد، كومبيونـشر للدراسـات        ، ١تيطان في الضفة الغربية دور جوش ايمونيم، ط       االس: ديفيد، نيومان ) 6(

 ١٥لبنان، ص-واإلعالم والنشر والتوزيع، بيروت
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وسنخطئ خطاً فظيعاً إذا لم     … وفي الخليل أقيمت اكبر مملكة إلسرائيل       … بدأ التاريخ العبري    

  . )١("نستوطن مدينة الخليل، جارة القدس وسابقتها باستيطان يهودي كبير وبأقصر زمن ممكن

   الدافع السياسي -٢

    يشكل الدافع السياسي من االستيطان الـصهيوني فـي فلـسطين طموحـاً وتلبيـة آلمـال                 

في سبيل تحقيق الهدف التوسعي اإلستراتيجي المتمثـل بإقامـة دولـة إسـرائيل              ، اإلسرائيليين

الـشكل  م على األراضي الفلسطينية المحتلة بهـذا        ١٩٦٧فإقامة المستوطنات منذ عام     . الكبرى

الكثيف، يهدف إلى تحويلها إلى عقبة أمام أي حل محتمل، ثم ورقة مساومة رابحة، تحقق فـي                 

  . )٢(المفاوضات مكاسب كبيرة

     إن المستوطنات أقيمت على أرض فلسطينية لخدمة أهداف إسرائيلية سياسية، وذلـك مـن              

اخل الحكومة اإلسرائيلية   تحدي أي جهة من د    : تحدي الدول العربية، واألخرى   : األولى: وجهتين

ومن هنا تصبح المـستوطنات     . تود التنازل في المستقبل عن بعض أجزاء إسرائيل كما يدعون         

والعرب والعالم  ، كما يرون دليالً على وجودهم وسيطرتهم وأداةً للضغط على الفلسطينيين خاصة          

  . )٣(عامة للقبول بهذا الواقع

تعاقبة بزرع األراضي الفلـسطينية بالمـستوطنات فـي             وقد قامت الحكومات اإلسرائيلية الم    

مواقع جغرافية متميزة قادرة على تمزيق الترابط بين مناطق الضفة الغربية حتى بـين المدينـة                

والقرية، بحيث يتم فصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها، األمر الذي يكاد يلغي فكـرة إقامـة                

ات االحتالل في فـرض الحكـم الـذاتي علـى           دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، وينفذ مخطط      

                                                           
 
 ).بالعبرية(، ١٥ص، ١٩٧٨كيتر، القدس، ، ٢سيفر حبرون، ط: عوديد، إبيشار) 1(

 . ١٢٦مرجع سابق، ص : غلمي) 2(

، منظمة التحريـر الفلـسطينية، مركـز        )ط، ب(، ١٩٦٧ائيلية الجديدة منذ عدوان     المستعمرات اإلسر : صايغ، أنيس ) 3(

 . ١٤ص، ١٩٦٩لبنان، -األبحاث، بيروت
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ومستوطنة خارصينا    أربع، مستوطنة هار منوح،    تمستوطنة كريا : مثل. )١(األراضي الفلسطينية 

  . )٢(التي تفصل الخليل عن محيطها القروي

    أضف إلى ما سبق أن زرع الضفة الغربية بالمستوطنات وتوطين المهاجرين الجـدد فيهـا               

دلة الديمغرافية لصالح اليهود على هذه األرض، بحيث تصبح أعداد اليهـود  يهدف إلى قلب المعا 

  . )٣(هي األكبر فيها

  

   الدافع األمني -٣

تصلح للدفاع والهجوم وفقـاً     ،     أقيمت المستوطنات الصهيونية في مناطق إستراتيجية عسكرية      

ة السريعة والمناورة   إلستراتيجية عسكرية مدروسة، بحيث تسمح للقوات المتمركزة فيها بالحرك        

  .  )٤(على الخطوط الداخلية، واالنتقال من موقع آلخر بسهولة

محاولة الـسيطرة علـى األرض والـسكان ومنـع          :     إن الهدف من زرع المستوطنات هو     

االنسحاب منها بالقوة، بتفتيت المناطق السكنية الفلسطينية ومحاصرة التجمعات الفلسطينية مـن            

  البعض، بحيث تشكل هذه المستوطنات درعاً أمامية لحماية المناطق أجل عزلها عن بعضها 

  . )٥(الحدودية

                                                           
 
، ) ت،ب(فلـسطين،   -الخليـل   ، ٥٠٣االستيطان سياسيا وأيديولوجيا، ملف رقم      : ملفات مركز أبحاث رابطة الجامعين    ) 1(

 .٤ص

 ) . ٥(أنظر الخريطة رقم ) 2(

 . ٥ صالمرجع نفسه،) 3(

 ١٩٧٨فلـسطين،   -االستيطان ومصادرة األراضي، يوم دراسي، مؤسـسة األرض والميـاه، القـدس           : صباغ، زهير ) 4(

 . ٨١-٨٠ص

 . المرجع نفسه) 5(
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م، والتي تم أخـذها     ١٩٧٣أن العبرة التي استفادتها إسرائيل من حرب        " وحسب قول يغال آلون   

أن كـل   : بعين االعتبار عند تخطيط أي موقع استيطاني جديد على األرض العربية المحتلة هي            

  . )١("صن كما لو كانت قلعة عسكريةمستعمرة يجب أن تح

    وقد سعت إسرائيل من خالل استيطانها في منطقة الخليل وباألخص في منطقة كفارعتسيون،             

إلى تحقيق هذا الهدف، حيث أقيمت هذه المستوطنة على الشارع الرئيسي بين القدس والخليـل،               

  . )٢(مهماًفهي تفصل المنطقتين عن بعضهما البعض، وتحتل موقعاً عسكرياً 

    كذلك أقيمت المستوطنات الحدودية على طول الخط األخضر في الـضفة الغربيـة بهـدف               

حماية الحدود اإلسرائيلية والعمق اإلسرائيلي من أي هجمات مستقبلية، حيث أقيمت سلسلة مـن              

ية هدفها الحما ،نقاط المراقبة األمنية على الخط األخضر، ثم تحولت هذه المناطق إلى مستوطنات           

، ولو نظرنا إلى خارطة االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل        ، )٣(واالستطالع لقوات االحتالل  

مستوطنة بيت يتير، وشـاني     : مثل، لوجدنا أن بعض المستوطنات أقيمت بمحاذاة الخط األخضر       

  .   )٤(ليفني

   الدافع االقتصادي -٤

  : سطينية،وذلك من خالل    يشكل االقتصادي وسيلة مهمة للسيطرة على األرض الفل

  .  السيطرة على المياه الجوفية-أ

هدم البنية االقتصادية الفلسطينية،    :  السيطرة على السوق المحلي الفلسطيني، وذلك من خالل        -ب

  .)٥(وجعل االقتصاد الفلسطيني مرتبطاً وتابعاً لالقتصاد اإلسرائيلي

                                                           
 
 . ٢٢مرجع سابق ص: المصري، أحمد) 1(
 .٦٥مرجع سابق، ص: منصور) 2(
 ) . ٥(أنظر الخريطة رقم ) 3(
 .٦ص، مرجع سابق: الخليلملفات مركز أبحاث رابطة الجامعيين في ) 4(

 . ٨١مرجع سابق، ص: صباغ) 5(
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ارات اإلسرائيلية، فالـصهيونية إلـى          فاألراضي الفلسطينية توفر األرضية الخصبة لالستثم     

جانب سيطرتها على األراضي الفلسطينية تقوم بالضغط علـى الـسكان الفلـسطينيين، وذلـك               

بمصادرة ممتلكاتهم وبالتالي إضعاف حبهم ألرضهم، بحيث يـصبحون عمـاال فـي المـصانع      

ـ             زة، فيـتم   اإلسرائيلية الموجودة داخل المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربيـة وقطـاع غ

  . )١(استغالل اليد العاملة الفلسطينية بأجر زهيد

شكلت المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة أداة جذب للمهاجرين الجدد، لمـا              

باإلضافة ، فبمقدور المستوطنين الحصول على السكن بتكاليف قليلة      . تحظى به من دعم حكومي    

اإلسرائيلية المتعاقبة للمستوطنات المقامة فـي الـضفة        إلى الدعم المتواصل من قبل الحكومات       

  . )٢(الغربية

    إن سيطرة المستوطنات الصهيونية على األراضي الفلسطينية الزراعية جعل بعضها قائمـاً            

على أساس استغالل األراضي الزراعية الفلسطينية، حيث تقوم بعضها بزراعـة الخـضروات             

  . )٣( بالفائدة االقتصاديةوالفواكه التي تعود على المستوطنين

   الدوافع المميزة لالستيطان الصهيوني في الخليل -٥

    تعتبر مدينة الخليل من المدن التي تحظى بمكانة خاصة لدى اليهود، فهي حـسب ادعـائهم                

كانت عاصمة دولة يهودا قبل آالف السنين، وحاليا يعتبرونها من أقدس األمـاكن لـديهم بعـد                 

                                                           
 
 .٢٤مرجع سابق، ص: المصري، أحمد) 1(
 . ٥٠مرجع سابق، ص: خمايسي) 2(
 . ٣٨مرجع سابق، ص: قاسمية) 3(
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إن مدينة القدس هي عاصـمة الـديانات        "  حسب قوله  *كده ديفيد بن غوريون   وهذا ما يؤ  ، القدس

  . )١("الثالث أما الخليل فهي عاصمة إسرائيل

    إن النظرة الدينية إلى الخليل لدى اليهود جعلتها تحتل المكانة الثانية بعد القدس في أولويـات               

على البقاء فيها قبل قيام دولـة       االستيطان الصهيوني في المناطق الفلسطينية، فقد حرص اليهود         

واتخذ هذا الوجود ذريعة لالستيطان الصهيوني في الخليـل،         . م١٩٢٩إسرائيل حتى أحداث عام     

ومنذ وصوله إلى الخليل قام     **فموشي ليفنغر . تحت شعار االستيطان في أمالك اليهود في المدينة       

ديمة في الخليل، ويهدف مـن وراء       بتنظيم اجتماعات إلحياء ذكرى اليهود الذين سكنوا البلدة الق        

  . )٢(ذلك إلى تبرير االستيطان في مدينة الخليل

م، وراء إقامـة البـؤر      ١٩٤٨    ويكمن إدعاء ملكية بعض اليهود ألمالك في الخليل قبل عام           

م حـسب مـا ذكرهـا       ١٩٤٨وفيما يلي أمالك اليهود في الخليل قبل عـام          . )٣(االستيطانية فيها 

    -:ابه سيفر حبرونأبيشارعويديد في كت

ويتكون من خمس بنايات مع قطعة أرض صغيرة حول كل بناية، والبناية            :  الحي اليهودي  -١  

  . غير محددة المساحة، تتراوح بين غرفة ومجموعة غرف

                                                           
 

زعيم صهيوني عالمي، ويعني اسمه ابن الشبل، ولد في بلدة بلوشك في بولندا، درس التوراه والتلمود،                : ديفيد بن غريون   *

تـولى  ، م١٩٣١-١٩٢١حيث قدم مع الجيش البريطاني، تولى رئاسة الهستدروت عـام           ، م١٩١٨ إلى فلسطبن عام     هاجر

إسـرائيل سـنوات    (و) بعث إسرائيل مصيرها  (م، الف عدة كتب أهمها      ١٩٦٣رئاسة الوزراء عدة مرات كان آخرها عام        

 .٢٤٦، ٢٤٣ص، ٧مرجع سابق، ج: المسيري: انظر. م١٩٦٩، مات عام )التحدي

 . ٢١ص ، ١٩٨٥دار الصباح للنشر، الكويت، ، ١مدينة الخليل والتحدي الصهيوني، ط: حجازي) 1(
من مؤسسي الحركة االستيطانية في الضفة الغربية والقطاع، أول من سكن فـي الـضفة الغربيـة فـي      : موشي ليفيقر  **

ن عـضوا فـي حركـة هتحيـا اليمينيـة           مستوطنة كريات أربع في الخليل، من قادة حركة غوش امونيم االستيطانية، كا           

. م ولكنها فشلت  ١٩٩٢المتطرفة، ثم انشق عنها وشكل حركة جديدة أطلق عليها اسم التوراة والبالد، خاضت انتخابات عام                

 .٢٠٧، ص١٩٩٢، )ن، ب(، )ط،ب(شخصيات إسرائيلية، : البابا، عبد المجيد: انظر

 . ٤٩ص، ١٩٨٣األردن، -دار الجليل للنشر، عمان، ١للصهيونية، طغوش ايمونيم الوجه الحقيقي : روبنشتاين، داني) 2(

 . ١٩٦مرجع سابق، ص: الفر) 3(
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حيث ملك اليهود داخل هذا الحي أربعة منازل، وقطعـة أرض مزروعـة             :  حارة القزازين  -٢

  . )١( دونم٢بشجر الزيتون مساحتها 

 دونماً، ومقبرة   ١٢وتضم قطعتين من األرض مزروعتين بالزيتون وتبلغ مساحتهما         :  المقبرة -٣

  .  دونمات١٠لليهود تبلغ مساحتها 

  . )٢( منزل في حي المجاونه ويضم بناية مكونة من غرفة وعلية وقطعة أرض صغيرة-٤

م، إنمـا هـو حجـة    ١٩٤٨ام إن االستيطان في مدينة الخليل بحجة أن لليهود أمالكاً فيها قبل ع        

واهية،فمبنى الدبويا أحد هذه األمالك التي يدعي المستوطنون ملكيتها تم شراؤها من قبـل أحـد    

م، وانتقل البيـت    ١٩٣٦اليهود من سكان الخليل القدامى في بداية القرن العشرين، ثم تركها عام             

فقامـت سـلطات االحـتالل      م،  ١٩٦٧إلى أيٍد فلسطينية، ثم رحل مالكه الجديد إلى األردن عام           

م بعـث حـاييم     ١٩٨٠اإلسرائيلي باالستيالء على المنزل على أساس أنه أمالك غائب، في عام            

بيجايو ابن مالك العمارة األصلي برسالة خطية لرئيس بلدية الخليل فهد القواسمي يعترض فيهـا               

  . )٣(ينةعلى االحتالل الصهيوني للبناية ويعرض عليه أن يقدمها هدية منه إلى المد

، "جمعية اليهود من أصل الخليل    "  واليهود الذين تعود أصولهم إلى مدينة الخليل وتمثلهم           

ال يعترفون باالستيطان الصهيوني في المدينة، بل ويعارضونه، ويطالبون بإخراج المـستوطنين            

 من أصل   جمعية اليهود "فقد حضر وفد من   . )٤(من العقارات التي تعود ملكيتها لهم بوسائل سلمية       

م، واجتمع مع جبريل الرجوب مدير جهاز األمن الوقـائي          ١٩٩٧إلى مدينة الخليل عام     " الخليل

                                                           
 
 ) . بالعبرية (٤٤٠مرجع سابق، ص: عويديد) 1(

 ) .بالعبرية (٤٤٠مرجع سابق، ص : عويديد) 2(

محمـد  : ، ترجمة)مائة عامسياسة االستيطان في فلسطين في   (لقد اغتصبتمونا أرضنا    : والتز، فكتوريا، وشيشا، يواخيم   ) 3(

: وأنظـر .٣٣٥ص  ، ١٩٩٣، المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو،        )ط، ب(عبد الفتاح،   : نصار، مراجعة 

، رسالة حايم بيجايو إلى فهد القواسمي، ترجمة عن صحيفة هآرتس، عـدد             ٨/ ٢ملف االستيطان رقم    : ملفات بلدية الخليل  

١٩٧٩/ ٥ /٣٠. 

 .٦/١/١٩٩٦ة هآرتس، تل أبيب،صحيف) 4(
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وطلبوا منه إخراج المستوطنين اليهود من الخليـل بـالطرق          ، في الضفة الغربية في تلك الفترة     

  . )١(كما أكدوا على استعدادهم العيش في مدينة الخليل كمواطنين من سكان المدينة، السلمية

    إضافة إلى ما سبق، فإن ما يميز االستيطان الصهيوني في الخليل اعتباره عقابـا للـسكان                

العرب فيها، حيث كانت سلطات االحتالل تقوم ببناء بؤرة استيطانية جديدة مستغلة كل حـادث               

يرتكب ضد المستوطنين، فإقامة الحي اليهودي في الخليل، جاء عقب مقتل المستوطن يهوشواع             

م، وهو طالب في المدرسة الدينية فـي الخليـل، حيـث وافقـت الحكومـة                ١٩٨١وي عام   سال

وبعد العملية الفدائية في مبنى الدبويا عـام        . اإلسرائيلية على إقامة هذا الحي وسط مدينة الخليل       

م، صادرت سلطات االحتالل عدداً من المنازل العربية مكان الحادث لصالح المستوطنين            ١٩٨٠

  .)٢(في الخليل

إن ما يميز وضع الخليل عن باقي المناطق هو وجود البؤر االستيطانية وسط مدينـة الخليـل،                 

خاصة في الحرم اإلبراهيمي، حيث تم االستيطان داخل الحرم وتم اقتطاع جـزء كبيـر منـه،                 

  .)٣(لصالح المستوطنين، وتحويله إلى كنيس يهودي

                                                           
 
 ١٩٩٧/ديسمبر / ٦المرجع نفسه، ) 1(

 . ٥٠-٤٩مرجع سابق، ص: روبنشتاين) 2(

 . ٢٠٠٣/ ١٥/١٠ -١٠زيارة ميدانية للباحث داخل البلدة القديمة في الخليل، وداخل الحرم اإلبراهيمي بتاريخ ) 3(



 
 

55

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الخليلالمستوطنات الصهيونية في مدينة 

  م٢٠٠٠ -١٩٦٧ النشأة والتطور 

  

  

  

  م ١٩٦٧االستيطان اليهودي في مدينة الخليل قبل عام : أوالً

  طرق ووسائل االستيالء على األراضي في مدينة الخليل : ثانياً

  المستوطنات الصهيونية في مدينة الخليل : ثالثاً
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  م ١٩٦٧االستيطان الصهيوني في الخليل قبل عام : أوالً

  ي اليهودي في مدينة الخليل الح. أ

م حيـث أقامـت     ١٥٣٩-١٥٣٨ تعود بداية االستيطان اليهودي في الخليل إلـى عـام             

 الذين خرجوا *وهم من العائالت التي تعود في أصلها إلى يهود السفارديم        ، عشرون عائلة يهودية  

عائالت فقـط   وانخفض هذا العدد فيما بعد ليصبح ثماني        ، م١٤٩٢مع المسلمين من إسبانيا عام      

م، وبقي هذا   ١٥٦٢ثم ارتفع عددهم قليالً ليصبح إحدى عشرة عائلة عام          ، م١٥٥٤-١٥٥٣عام  

  . )١(العدد حتى نهاية القرن السادس عشر الميالدي

أقام اليهود في حي خاص بهم وسط مدينة الخليل إلـى الغـرب مـن الحـرم الحـرم                     

ومن الغـرب   ، الجنوب والشرق بني دار   يحيط به من الشمال حارة القزازين، ومن        ، اإلبراهيمي

حيث سـكنوا   ، *وعرف أحياناً بالجيتو  ، *وكان يعرف هذا الحي باسم محلة     ، أراٍض ألهل الخليل  

نسبة إلى سيدنا  ، كما بنى اليهود وسط هذا الحي كنيس يهودي باسم إبراهيم أبونا          ، )٢(وسط العرب 

                                                           
 

بانيا والبرتغال، والسفارد هو اسـم مدينـة فـي آسـيا            مصطلح عبري يطلق على اليهود الذين عاشوا في اس        : السفارديم *

: أنظـر . الصغرى ألحق بالخطأ في الترجمة اآلرامية ألسفار موسى الخمسة، أما في الترجمة السريانية ، فهـي اسـبانيا                 

 .١٢٢ص، ٢مرجع سابق، ج: المسيري

ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح     رسالة  ، ١٩٣٦-١٩١٧الجالية اليهودية في مدينة الخليل      :  الرجبي، شحادة مرشد   )1(

 .١٩، ص٢٠٠٠فلسطين، -الوطنية، نابلس
مصطلح كان يطلق على وحدة عمرانية، تنتظم في هيكلية جغرافية واجتماعية واقتصادية مميزة، وغالباً ما تتألف                : محلة *

.  البيوت ومرافقها العامة   من مجموعة من الحارات التي تتألف من مجموعة من األزقة واألحواش، واألحواش مجموعة من             

 .٨١مدينة خليل الرحمن مهد اآلباء واألجداد، مرجع سابق، ص
أطلق هذا المصطلح على األماكن التي عاش فيها اليهود في أوروبا، وهي عبارة عن أحياءمعزولة عن محيطهـا    : الجيتو *

، ٢مرجـع سـابق، ج    : مرعشلي: انظر. من السكان األوروبيين، بشكل كامل، حيث يحيط بها صور تغلق أبوابه في الليل            

 .٢١٢ص

، ١٩٩٧فلـسطين،   -نـابلس ، ١٩٩٧أيـار   ٢٨ندوة أقيمت في نابلس بتاريخ      :  مدينة خليل الرحمن مهد اآلباء واألجداد      )2(

 .٧٣٠ملفات مركز أبحاث رابطة الجامعيين، حقائق وأرقام عن بلدية الخليل، رقم : انظر. ٨١ص
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 كبار السن ومـن الحاخامـات الـذين         إبراهيم عليه السالم، وقد كان سكان هذا الحي أغلبهم من         

  . )١(يسكنون يريدون الموت بجوار قبر سيدنا إبراهيم عليه السالم

وهذا ما يؤكده عويديـد     ، مع بداية القرن السابع عشر خلت الخليل من الوجود اليهودي           

حيث يذكر أن أحد الحاخامات اليهود زار مدينة الخليـل عـام            ، "سيفر حبرون "أبيشار في كتابه    

  . )٢(مما يؤكد خلوها من اليهود في هذه الفترة، م ولم يرد عنه أن أحداً من اليهود يقيم فيها١٦٢٥

 ١٣١٠حيث وصل عددهم إلى     ، مع نهاية القرن التاسع عشر زاد عدد اليهود في الخليل           

وتعود هذه الزيادة إلى    ، " نسمة ٥٠٠*واالشكيناز،  نسمة ٨١٠السفارديم  "نسمة من كال الطائفتين     

جرة اليهودية من أوروبا الشرقية التي على األرجح ذات دوافع استيطانية صهيونية وليـست              اله

  . )٣(ذات دوافع دينية

بقي اليهود يسكنون داخل هذا الحي ، ولكن مع زيادة عددهم، انتشروا خارجه، وقام عدد مـنهم                 

رومـانو أول   وكان بيت   . بشراء بعض المنازل من سكان المدينة، وآخرون ببناء بعض المنازل         

بيت بني خارج الحي اليهودي، حيث استخدم منزالً للضيافة والسكن وكنيساً ومدرسة، ثم بيـت               

الذي حول فيما بعد إلى عيادة طبية، بتمويـل مـن الحركـة الـصهيونية فـي                 ) الدبويا(هداسا  

  . )٤(الخارج

وأضافوا ، هم وقام اليهود بإصالح بعض المباني المهدمة في األحياء العربية المجاورة ل            

وألن أراضـي   . لبعضها عدداً من الطوابق، ثم زحفوا على األراضي المجاورة للحي اليهـودي           

الخليل القريبة من الحرم اإلبراهيمي، هي أراضي وقف إسالمي، كان يترتـب علـى اليهـود                

                                                           
 
(1) http:\\www.hebron.co.il. 

 ). بالعبرية. (٣٥مرجع سابق، ص :  أبيشار)2(
هـو  " إشكناز" وحسب الرواية اليهودية    " فرنسية، ألمانية، بولندية    " وهي طائفة يهودية ذات أصول أوروبية       : االشكنازيم *

سـابق،  مرجـع  : المسيري: أنظر. بمعنى ألمانيا" إشكناز " أما االشتقاق الحالي فهو من كلمة ، أحد أحفاد نوح عليه السالم   

 .١٢٥، ص ٢ج

 .٢٥مرجع سابق، ص :  الرجبي)3(

 .٨٣مرجع سابق، ص:  مدينة خليل الرحمن مهد اآلباء واألجداد)4(
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المقيمين في الحي مبلغاً من المال، يتم دفعه سنوياً للمسؤول عـن الوقـف اإلسـالمي مقابـل                  

رف باستغالل األرض، مثلهم مثل باقي سكان المدينة المسلمين في بقية أحياء المدينة، ممـا    التص

يؤكد أن أراضي الحي اليهودي أيضا كان يجري عليها حكم األموال المنقولة، ألن أراضي مدينة               

الخليل موقوفة للصحابي تميم الداري، فهي أراٍض ال يحق لليهود استمالك أي جزء منهـا فـي                 

م استأجر رئيس الجالية اليهودية الحاخام حايم المصري قطعة         ١٨١١ففي عام   . )١(ألحوالجميع ا 

  .)٢(أرض عائدة إلى وقف الصحابي تميم بن أوس الداري لتكون مقبرة لدفن أموات اليهود

 نسمة، ويرجع هـذا     ١٠٠٠في بداية القرن العشرين انخفض عدد اليهود في الخليل إلى             

لخليل إلى أمريكا، نتيجة األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة   نسمة من ا  ٣٠٠إلى هجرة   

  . )٣(السيئة، التي كانت سائدة بين أفراد الجالية اليهودية وخاصة فئة الشباب

  :)٤(م١٩٦٧ أعداد اليهود في مدينة الخليل حتى عام .٢جدول رقم 

                                                           
 
األردن، -، دار الجليل للنشر، عمـان     ١دار الجليل، ط  : االستيطان اإلسرائيلي جغرافياً وسياسياً، ترجمة    :  ايفرات، اليشع  )1(

 . ٧٥، ص ١٩٩١

 . ٢٣مرجع سابق، ص :  الرجبي)2(

 . ٢٨ المرجع نفسه، ص )3(

رسالة ماجستير غيـر منـشورة، جامعـة        ، ١٩٣٦ -١٩١٧الجالية اليهودية في مدينة الخليل      :  الرجبي، شحادة مرشد   )4(

  . ٢١ص ، ٢٠٠٠فلسطين، -النجاح الوطنية، نابلس

 : الجدول من عمل الباحث والمصادر

، )ط،ب(االستيطان اإلسرائيلي فـي محافظـة الخليـل،    : تالسلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة العامة لالستعالما     •

  . ٣٦ص، ١٩٩٨فلسطين، -الخليل

  . ٢١٦مرجع سابق، ص: مسودي •

  . ٢١٠مرجع سابق، ص : جبارة •

 . ٢٦١مرجع سابق، ص ): دائرة الثقافة(منظمة التحرير الفلسطينية  •

 . ١٥٧، ٢٥مرجع سابق، ص : الرجبي •
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  نسبة اليهود  عدد اليهود  عدد العرب السنة

١٦ ٢٤١ ١٥٠٠ ١٨٣٤% 

٤ ٤٥٠ ١١٠٠ ١٨٥١% 

٣،٥ ٦٠٠ ١٧٠٠٠ ١٨٧٥% 

١٢ ١٢٠٠ ١٢٠٠٠ ١٨٨١% 

 --- ١٣١٠ غير متوفر ١٨٩٥

٧،٢ ٤٣٥ ١٦٧٤١ ١٩٢٢% 

٠،٨ ١٣٥ ١٧٢٧٦ ١٩٣١% 

 ----  ١٥٢ غير متوفر ١٩٣٢

 صفر  صفر ٢٤٥٦٠ ١٩٤٥

 صفر  صفر ٣٨٠٩١ ١٩٦٧

  : نالحظ من الجدول السابق ما يلي

م، زاد عدد الجالية اليهودية إلـى       ١٨٨١-١٨٧٥ عامي    بسبب الهجرات التي حدثت ما بين      -١

  . الضعف ، حيث استقر عدد من المهاجرين اليهود في مدينة الخليل

م، بسبب الهجرة التوعيـة     ١٨٧٥م مقارنة مع عام     ١٨٨١ انخفاض عدد السكان العرب عام       -٢

  . )١(لسكان الخليل بحثا عن الرزق وخاصة للعمل التجاري

 التي عمت   *م١٩٢٠م في مدينة الخليل بسبب أحداث عام        ١٩٢٢هود عام    انخفاض أعداد الي   -٣

ولهجرة عدد من العائالت من الخليل إلى أمريكا نتيجـة األوضـاع            ، )٢(جميع المدن الفلسطينية  

                                                           
 
 . ٢١١ -٢١٠مرجع سابق، ص :  جبارة)1(
وقعت مظاهرات في القدس ضد االنتداب البريطاني والهجرة الصهيونية أثناء االحتفاالت بموسم النبـي             : م١٩٢٠أحداث   *

موسى عليه السالم، حين قام بعض اليهود بشتم المسلمين فوقعت اشتباكات بين اليهود والعـرب تحولـت ضـد اليهـود                     

من اليهود  ١١١ خاللها أربعة فلسطينيين، وقتل خمسة وجرح        واالنتداب البريطاني معا، عمت مختلف مدن فلسطين استشهد       

، ١٩٨٩،  ١٩٨مراحل تهويد الخليل، مجلة شـؤون فلـسطينية، عـدد           : المدهون، ربعي : انظر. وسبع جنود من اإلنجليز   

 .٣٠ص

 .  المرجع نفسه)2(
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االقتصادية واالجتماعية السيئة التي كانت سائدة داخل الجالية اليهودية، وخاصة فئـة الـشباب              

  . )١(معيشيةالحالمة بتحسين أوضاعها ال

م أحداث البراق، والتي قتل فيها عدد كبير من يهود الخليل، ورحـل             ١٩٢٩ وقعت في عام     -٤

 ١٣٥ ليصل تعـدادهم إلـى       ١٩٣١الناجون إلى القدس، ثم ما لبث أن عاد عدد منهم إليها عام             

 يهودياً، قامت القوات البريطانية بترحيلهم عن المدينة خوفاً على مصيرهم أثنـاء ثـورة عـام               

  .)٢(م في فلسطين١٩٣٦

 ١١: م في عدد من المهن وهي كاآلتي١٩٣١عمل اليهود الذين عادوا لمدينة الخليل عام         

 كمشرفين على تطبيق وتعليم الـشعائر       ٤ موظفين حكوميين،    ٤ مواسرجي،   ٣عملوا كخياطين،   

 ٣٦م  ١٩٣٢الدينية اليهودية، شخص كطبيب أسنان، وشخص واحد معلم، وبلغ عـددهم عـام              

:  سـنة، وينتمـون لطـائفتين همـا        ١٥ ولداً حتى عمـر      ٩٠ نسمة، منهم    ١٥٢ئلة يضمون   عا

  . )٣( عائلة٣١ عائالت، االسفراديم ٥االشكينازيم 

   موقف الدولة العثمانية من اليهود في الخليل -ب

تسامحت الدولة العثمانية مع سكان الحي اليهودي في الخليل، وعاملتهم بالمساواة ويسرت لهـم              

 حياتهم بشكل طبيعي، ومنحتهم التراخيص الالزمة لبناء المدارس والكنس والمؤسـسات            مزاولة

وذلـك بالـصعود    ، الخيرية، وسمحت لهم بممارسة شعائرهم الدينية داخل الكـنس وخارجهـا          

فقد سمحت الدولة العثمانية لليهـود بإقامـة        . )٤(والوقوف على الدرج الغربي للحرم اإلبراهيمي     

 تلميذاً، كما أقام اليهود ثالثة معابـد لهـم          ١٥٠ لرياض األطفال، ضمت     أربع مدارس ومركزين  

  . )٥(داخل الحي اليهودي في الخليل

                                                           
 
 . ٢٨مرجع سابق، ص :  الرجبي)1(
 . ٢٦١سابق، ص مرجع ): دائرة الثقافة( منظمة التحرير الفلسطينية )2(
 .١٥٧مرجع سابق، ص :  الرجبي)3(
 . ٨٣مرجع سابق، ص:  مدينة خليل الرحمن مهد اآلباء واألجداد)4(

 . ٣٣مرجع سابق، ص :  الرجبي)5(
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إشراكهم في إدارة شـؤون البلديـة، إذ شـاركوا فـي            :  ومما يؤكد هذه المساواة أيضا       

ـ               ة المجلس البلدي وفي المعارف، وتمكنوا من نسج عالقات اجتماعية طيبة مع بقية سكان المدين

ولكن تغلغل الحركة الصهيونية بين سكان الحي، ومحاولتها تنفيذ مشاريعها االستيطانية           . العرب

على األرض، مستغلة سكان الحي اليهودي في الخليل، نبـه الدولـة العثمانيـة إلـى الخطـر                  

م أمرا إلى وكالة األوقاف اإلسالمية      ١٨٩٧الصهيوني على المدينة، فأصدر متصرف القدس عام        

ليل، يمنع بموجبه دخول اليهود، وغير المسلمين إلى الحرم اإلبراهيمي، تحت أي ظرف،             في الخ 

  . )١(حتى القيام بأعمال الصيانة وأمر بطرد كل من يتساهل بهذا األمر

  

   موقف سكان المدينة من يهود الخليل -ج

 عامل أهل الخليل سكان الحي اليهودي معاملة حسنة، من منطلق أنهـم أبنـاء بلـدتهم                  

يسكنون إلى جوارهم، فكانوا يشاركونهم أفراحهم وأحـزانهم، رغـم االخـتالف فـي الـدين                

بقيـت  . وكذلك اليهود، فكانوا يسيرون حسب العادات العربية السارية في المدينـة          . والمعتقدات

العالقات جيدة بين الطرفين حتى مطلع القرن العشرين، حيث وقعت أحداث البراق فـي مدينـة                

  . )٢(لت إلى باقي المدن الفلسطينية القدس ثم انتق

انتقلت األحداث إلى مدينة الخليل بعد أن قام ضابط البوليس البريطاني المسؤول ويدعى                

بنشر إشاعات بين سكان الخليل مفادها أن عدداً كبيراً من أبناء الخليل في مدينة القدس               ، "كفراتا"

، )٣(من سكان القدس هم أصالً من أهالي الخليل       قد قتلوا على أيدي اليهود، خاصة أن عدداً كبيراً          

ومما زاد األمر سوءاً وصول مجموعة من اليهود المسلحين إلى الخليل، وتحـريض الـشرطة               

البريطانية للسكان العرب على قتل اليهود، مما أدى إلى وقوع المواجهة بين اليهود والعرب في               

                                                           
 
 .٨٤مرجع سابق، ص:  مدينة خليل الرحمن مهد اآلباء واألجداد)1(
 . ١٣٠مرجع سابق، ص :  جبارة)2(

 . ٣٩ص ، ١٩٨٥دار الصباح، ، ١من والتحدي الصهيوني، طمدينة خليل الرح:  حجازي، عرفات)3(
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 من العرب بقصد الفتنة لتعميق العداء       ٦لت  المدينة، والتي شاركت فيها الشرطة البريطانية، وقت      

  . )١(بين اليهود والعرب

 يهودياً، وجرح عدد كبير من اليهـود،        ٦٠ أسفرت تلك االشتباكات عن مقتل ما يقارب          

حيث نقل عدد كبير من الجرحى اليهود إلى مدينة القدس من قبل سكان مدينة الخليـل العـرب،                  

قامـت الحركـة    ، )٢ (*اية بعض العـائالت اليهوديـة     كما ساهم عدد من السكان العرب في حم       

الصهيونية بتقديم شكوى ضد العرب ادعوا فيها أن العرب قاموا بالتمثيل بالجثـث اليهوديـة ،                

فأرسلت الحكومة البريطانية لجنة تحقيق مكونة من أطباء من العرب واليهـود قامـت بفحـص            

بعد ذلك محاكمة بعض الفلسطينيين الـذين       الجثث، ولم يثبت أن أياً من الجثث قد مثل بها، وتم            

محمـد جمجـوم،   : اشتركوا في االعتداء على يهود المدينة وحكم على ثالثة منهم باإلعدام، وهم       

  . )٣(فؤاد حجازي، وعطا الزير

   مستوطنة كفار عتسيون -د

على يد مجموعة من الشباب اليهود التابعين لحزب        ، م١٩٤٣أقيمت هذه المستوطنة عام        

حيـث أقيمـت علـى أراٍض تابعـة للكنيـسة           ، )٤( همزراحي وهم من العمال المتدينين     هبوعل

االرثوذكسية، في موقع إستراتيجي، يتحكم بالطريق الرئيسي الذي يربط الخليل بالقـدس وبيـت              

كان الهدف من بنائها عسكرياً ، لتسيطر على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينـة الخليـل             . لحم

  . )٥(ببيت لحم والقدس

                                                           
 
 . ١٣٠مرجع سابق، ص :  جبارة)1(
عيسى كردية، أحمد الزرو، شـاكر القواسـمي، فـؤاد          ، عبد شاكر عمرو  : أسماء العرب الذين حموا اليهود في الخليل       *

ين، محمد أبو زينة، توفيق     طهبوب، يحيى مرقة، أحمد كريضه، محمود حموري، محمد حسن بدر، عمر بدر، موسى شاه             

مرجع : جبارة: انظر. شاهين، ذياب أبو حطب، رجب حسن بدر، محمد أخرس، حسن محمد بدر، عبد المنعم شاكر عمرو               

 . ١٣٧ -١٣٦سابق، ص

 . ٩مرجع سابق، ص:  روبنشتاين)2(

 .١٣٣ المرجع السابق، ص)3(
 . ١٤٦ص، ٣مرجع سابق، ج:  مرعشلي)4(

 . ٢٤٧ صمرجع سابق،:  البشتاوي)5(
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قام سكان هذه المستوطنة بالتعرض للقوافل والسيارات العربية المـارة علـى الطريـق                 

م تعرضوا لقافلـة    ٦/٥/١٩٤٨بتاريخ  ، ١٩٤٨الرئيسي بين بيت لحم والخليل خالل حرب عام         

 سيارة مدنية وعسكرية، فطلبت القافلة العربية النجدة من القـدس حيـث             ٣٠عربية مكونة من    

اشتبك الطرفان في معركة    . الجيش األردني ومعها عدد من المناضلين      مدرعات من    ٩حضرت  

ومع تكرار اعتداء اليهود على القوافل العربية       . قصيرة، استطاعت خاللها القافلة أن تمر بسهولة      

م بالتعاون مع عدة مئات     ١٢/٥/١٩٤٨المارة على الطريق الرئيسي قام الجيش األردني بتاريخ         

، وقد بلغ عدد القتلى من اليهود       )١(ى مستوطنة كفار عتسيون ودمروها    من المناضلين بالهجوم عل   

  )٣( مناضل١٠٠جندياً أردنياً و١٣ في حين استشهد ضابط و )٢( أسير٢٦٠ قتيل، و٢٤٠

: باإلضافة لهذه المستوطنة أقيمت في نفس المنطقة ثالث مـستوطنات أخـرى، وهـي                

م، كما أقيمـت   ١٩٤٨ كفار عتصيون عام     رفاديم، مستوت، تسوريم، وجميعها أزيلت بعد معركة      

م على أراضي قرية بيت جبرين دعيت باسم غالعون، وبقيت حتـى            ١٩٤٦مستوطنة أخرى عام    

م ١٩٥٠نهاية االنتداب البريطاني شبه خالية من السكان، ولم يتجاوز عدد سكانها حتـى عـام                

  . )٤( مستوطنا٢٤٠ً

  لخليل  طرق ووسائل االستيالء على األراضي في مدينة ا-ب

 منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي عمدت سلطات االحتالل إلى اتباع استراتيجية تهدف إلى               

ضم المزيد من األراضي الفلسطينية والسيطرة عليهـا، عـن طريـق زرع هـذه األراضـي                 

                                                           
 
، دار الجليـل للنـشر      ١أحمد بركـات العجرمـي، ط     : معجم المصطلحات الصهيونية، ترجمة   :  افرايم، ومناحم تلمي   )1(

 . ٩٧، ص ١٩٨٨األردن، -والدراسات واألبحاث الفلسطينية، عمان

 . ١٦٥-١٦٣مرجع سابق، ص :  جبارة)2(

-المطابع العسكرية، عمان، ١وارتباطها بالقضية الفلسطينية، ط   االستراتيجية األردنية   :  الخاليلة، أحمد عبد الرحيم سالم     )3(

 . ٤٦٣ص ، ١٩٩٨األردن، 

 .٣١مرجع سابق، ص :  المدهون)4(
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ولتحقيق هذا الهدف اتبعت سلطات االحتالل عـدداً مـن األسـاليب            . بالمستوطنات الصهيونية 

  : وأبرزها، )١( على األرض الفلسطينيةوالطرق للسيطرة

   أمالك الغائبين -١

بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، أوكلت أمالك المـواطنين الـذين                

م وما قبلها، إلى القـائم علـى أمـالك          ١٩٦٧غادروا الضفة الغربية خالل حرب حزيران عام        

م، و تم إعطاء القائم على هـذه        ١٩٦٧ عام    الذي صدر  ٥٨الغائبين، حسب األمر العسكري رقم      

  . )٢(األمالك صالحية إدارة وتأجير هذه األمالك

نصت المادة الثالثة من األمر العسكري المذكور على أن الشخص المسؤول عن أمالك الغـائبين             

شخصية قضائية، ويحق له االرتباط بعقود، أن يتصرف بأموال، أن يـديرها، أن يؤجرهـا               "هو  

أن صـاحب   ، كما اعتبر هذا األمر   ، )٣(" أو قصيرة، وأن يشتري المنقوالت أو يبيعها       لمدة طويلة 

المال المتروك هو الشخص الذي غادر الضفة في أي وقت من األوقات بغض النظر عن البلـد                 

، )٤(وتصرف المسؤول عن أمالك الغائبين بحرية تمثل الملكية المطلقة لهذه األمـالك           . المقيم فيه 

  . )٥(الف دونم بناء١١ ألف دونم في الضفة الغربية باإلضافة إلى ٤٣٠تها التي بلغت مساح

   أمالك اليهود -٢

م، حيـث كانـت   ١٩٤٨ وهي األراضي التي أمتلكها اليهود في الضفة الغربية قبل عام             

الف دونم  ٣٠قدرت هذه األراضي بـ     . خاضعة إلشراف حارس أمالك العدو إبان العهد األردني       

                                                           
 
ندوة األراضي المصادرة، دائرة البحث والتطـوير،       ، ٢األراضي المصادرة قضايا وقوانين وأنظمة، ط     :  غزالن، علي  )1(

 . ١٠ص، ١٩٩٤فلسطين، -رابطة الجامعيين، الخليل

 . ١٠٠مرجع سابق، ص:  بنفنستي)2(

، جمعيـة الدراسـات     )ط،ب(،  )دراسة قانونية تحليليـة   (مصادرة األراضي في الضفة الغربية المحتلة       :  حلبي، أسامة  )3(

 . ٢٦ص، ١٩٨٦فلسطين، -العربية، القدس

، ١ية واالجتماعيـة، ط   الشعب الفلسطيني من الداخل خلفيات االنتفاضة السياسية واالقتـصاد        :  كميل، منصور وآخرون   )4(

 . ٧٢ص، ١٩٩٠لبنان، -بيروت، )ن، ب(

 . ١٠٠مرجع سابق، ص:  بنفينستي)5(
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م، مثل مـستوطنة    ١٩٦٧طقة الخليل، أقام عليها االحتالل مستوطنات بعد عام         جزء منها في من   

  . )١(كفار عتسيون، وبعض البؤر االستيطانية داخل مدينة الخليل

ضمت ممتلكات اليهود في الخليل عدد من البنايات والحوانيت، التي وضعت بعد حرب               

مع مرور الزمن فإن ثلثي هذه      م تحت سيطرت الحكومة األردنية كأمالك عدو، ولكن         ١٩٤٨عام  

البنايات هدمت، وهناك بنايات كانت مؤجرة للسكان العـرب ويـسري عليهـا قـانون حمايـة                 

  وأخرى مؤجرة لبلدية الخليل من قبل حارس أمالك الغائبين، حيث يتم دفع أجرة ، )٢(المستأجر

 ٢٤ دونم عمران، و   ٢٠ويبلغ مجموع أمالك اليهود في منطقة الخليل        ، )٣(  هذه العقارات سنوياً  

  .)٤(من أراضي محافظة الخليل% ٠,٨دونم أراضي زراعية أي ال يزيد على ما نسبته 

  

  

   مناطق عسكرية مغلقة -٣

وهي األراضي التي يعلن الحكم العسكري اإلسـرائيلي إغالقهـا كمنـاطق للتـدريب                 

ث يتم تحديـد    حي، م١٩٦٧ بشأن تعليمات األمن لسنة      ٣العسكري بموجب األمر العسكري رقم      

األراضي التي يراد إغالقها لهذا الغرض على خرائط يتم عرضها علـى أصـحاب األراضـي                

المراد مصادرتها، وتقدر مساحة األراضي المغلقة لألغراض العسكرية في الضفة الغربية مليون            

وربع المليون دونم، وعادة ما يكون إغالق منطقة لألغراض العـسكرية مقدمـة لمـصادرتها               

                                                           
 
، ١٩٩٥، ١١منشورات وزارة اإلعـالم، كتـاب رقـم         ، ١االستيطان والسالم على طرفي نقيض، ط     :  التفكجي، خليل  )1(

 .١٢ص

)2( htt:\\www.abbas-zaki org\settlers.htm 

 . ١٩٧٨/ ٥/ ١٧بتاريخ ، ٦٣٣وثيقة رقم ، ٢٢رقم ، ف عقود أيجار أمالك اليهودمل،  ملفات بلدية الخليل)3(

)4( http://www.abbas_zaki.org/settlers.htm.  
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 االستيطان، فمنطقتا كريات أربع وبكعوت أغلقتا في البدايـة صـودرت فيمـا بعـد                ألغراض

  . )١(ألغراض االستيطان اليهودي

تتركز شـرق   ،  ألف دونم بموجب هذه الطريقة     ٢٥٠ وفي منطقة الخليل تمت مصادرة         

م تمـت   ١٩٩٦وفي عـام    . )٢("مسفرة بني نعيم  "و" مسافر يطا "المحافظة، وهي المنطقة المسماة     

 دونم جنوب بلدة السموع لألغراض العسكرية ،وتحتوي هذه األراضي علـى            ٢٨٠٠٠مصادرة  

  . )٣ (*عدد من المحاجر تعود ملكيتها إلى عدد من سكان بلدة السموع

   األراضي الحكومية -٤

 وهي األراضي التي كانت مسجلة باسم خزينة المملكة األردنيـة الهاشـمية، أو باسـم                  

ذه األراضي إلى حيازة الحكم العسكري بعد االحتالل اإلسرائيلي للـضفة           الملك، حيث تم نقل ه    

الغربية، الذي اعتبرها أراضي دولة إسرائيل، فقام بتأجير قسم منها إلى المـستوطنين لفتـرات               

مستغالً القانون العثماني لتسجيل األراضي، الذي لم يقم بتسجيل األراضي الـصخرية            ، )٤(طويلة

وتقدر هذه األراضي بثلثي أراضي الـضفة الغربيـة حيـث           . راضيوالحجرية في سجالت األ   

يصعب على السكان الفلسطينيين إثبات ملكيتها، وقد قامت سـلطات االحـتالل بتحديـد هـذه                

  . )٥(األراضي عن طريق التصوير الجوي، وخاصة المناطق التي اختارها المستوطنين

بية على أنها أراٍض حكوميـة،      مليون دونم من أراضي الضفة الغر     ١،٧وقد تم مصادرة       

من مجموع مساحة الضفة الغربية، وقد اعتمدت سلطات االحـتالل علـى            % ٣٠أي ما يعادل    
                                                           

 
 . ١٠٤ -١٠٢مرجع سابق، ص:  بنفنستي)1(

،انظر إخطار صـادر عـن اإلدارة   .٢ص، م٢٠٠٢االستيطان في محافظة الخليل، بحث ميداني،       :  حنتش، عبد الهادي   )2(

 .، عثر عليه الباحث من أصحاب األرض١٩٩٦/ ٣ / ٢٧، بتاريخ ٩٦/ ١/ نية، رقم سالمد
علي عبد النبي، عبد المنعم الدغابين، راغب عبد المنعم الـدغابين،           : أسماء أصحاب المحاجرالمصادرة في قرية السموع      *

هللا األقـرع، نعـيم عمـر اقطيطـان     عبد اهللا عبد النبي عبد المنعم الدغابين، خليل عبد النبي محيسن، محمد حسن عبـد ا      

 .ملفات مجلس قروي السموع، مصدر سابق: انظر. الحوامدة

 ))٦(الملحق رقم (،السموع، ١٩٩٦/ ٨/٦بتاريخ ، ٩٦/ ١ انظر كتاب صادر عن مجلس قروي السموع، رقم )3(
 . ٢٧مرجع سابق، ص:  حلبي)4(

 . ٢٧االستيطان والسالم، مرجع سابق، ص :  التفكجي)5(
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وكان يبلغ أصحاب األراضي بواسـطة إخطـارات        ، )١(م١٩٦٩ لسنة   ٥٩األمر العسكري رقم    

  . )٢( يوما٤٥ًترسل عن طريق المخاتير، وتحدد فترة المراجعة واالعتراض بـ 

  يات الطبيعية  المحم-٥

 وهي األراضي التي يتم وضعها تحت السيطرة اإلسرائيلية، بإعالنها محميات طبيعيـة               

 ألف دونم من أراضـي      ٢٥٠وتبلغ مساحة هذه األراضي     . الستغاللها الحقا لصالح المستوطنين   

 الضفة الغربية، وقد تم اعتماد هذه الطريقة من قبل سلطات االحتالل لمصادرة األراضي، بعـد              

، )٣(أن بدأ الفلسطينيون يحاولون استغالل هذه األراضي من أجل التوسع وفرض األمـر الواقـع        

م، الـذي أجـاز للقائـد       ١٩٦٩ عام   ٢٦٣حيث أصدرت سلطات االحتالل األمر العسكري رقم        

  )٤(العسكري للضفة الغربية أو رئيس اإلدارة المدنية اإلعالن عن أراٍض معينة محميات طبيعية

  : مر منطقتين في محافظة الخليل شمل هذا األ

وتشمل أراضي العديد من المواطنين من قرى تفوح، ترقوميـا، وتبلـغ            :  محمية وادي القف   -١

 دونم، وقد تم بناء معسكر للجيش اإلسرائيلي وهو معسكر تيلم ، وخزان ميـاه               ٣٥٠٠مساحتها  

  . في هذه المنطقة

 ٢٥٠٠ة لشارع بئر السبع، وتبلغ مساحتها       وتقع جنوب بلدة دورا المحاذي    :  محمية دير رازح   -٢

  . )٥(دونم

                                                           
 
 .٧٢مرجع سابق، ص : يل كم)1(

عثر عليهـا الباحـث مـن أصـحابها ،     ، ٣/١٩٩٠/ ١٤بتاريخ ، ٤/٩٠إخطار صادرعن اإلدارة المدنية، رقم      :  انظر )2(

 ).٧(الملحق رقم . السموع

 . ١٥االستيطان والسالم، مرجع سابق، ص:  التفكجي)3(

 . ٣٠مرجع سابق، ص:  حلبي)4(

 . ٤مرجع سابق، ص:  حنتش)5(
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   أراض للمصلحة العامة -٦

الستمالك للمـشاريع   ( وهي األراضي التي تم استمالكها وفقا لقانون األراضي األردني             

، ١٣١، بعد تعديله من قبل الحكم العسكري اإلسرائيلي بواسطة األوامر العسكرية رقـم              )العامة

يل عمليات مصادرة األراضي بالجملة، من دون أية ردود فعل عليهـا،            وذلك لتسه ، ٩٤٩، ٣٢١

استخدمت لخدمة المستوطنات في الضفة الغربية، عن طريق شق طرق تربط بينهـا، وإقامـة               

  . )١(المنشآت الالزمة لخدمتها

الف دونـم،   ١٣وتبلغ مساحة األراضي المصادرة في منطقة الخليل لهذا الغرض حوالي              

توطنات مع بعضها البعض من جهة، ومع إسرائيل من جهة أخرى، كما تم إقامة              لربط هذه المس  

  :  في منطقة الخليل، وهي)٢(أربعة شوارع التفافية

وينطلق من منطقة بئر السبع باتجاه منطقة السموع والظاهرية ثم يمر شرقي            : ٦٠ شارع رقم    -أ

  . ل حتى يصل مدينة القدسبلدة يطا، وغرب بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل وبلدة حلحو

م، ماراً بمنطقة جمـرورة     ١٩٤٨وينطلق من داخل األراضي المحتلة عام       : ٣٥ شارع رقم    -ب

من أراضي ترقوميا وتفوح، ثم يفصل مدينة الخليل عن بلدة حلحول بواسطة جسر، ثـم يتجـه                 

  . )٣(٦٠شرقاً باتجاه شارع رقم 

ة دير العسل، ثم يتجـه شـرقاً ليقطـع          خطط لهذا الشارع ليمر من منطق     : ٣٤٥ شارع رقم    -ج

أراضي قرية دوما شرقي بلدة الظاهرية، ثم تم إلغاء تنفيذ هذا الشارع، وفتح شارع بـديل لـه                  

  . جنوب بلدة بيت عوا، و يتجه نحو مستوطنة ناحل نجهوت غرب بلدة دورا

طنة  شارع جنوب غرب بلدة الظاهرية، يبدأ من شارع بئر الـسبع القـديم وينتهـي بمـستو            -د

  . )١(كم٧أشكليوت، ويبلغ طوله 

                                                           
 
 . ١٠٤مرجع سابق، ص: ي بنفنست)1(

 ).٥( رقمة انظرا لخريط)2(
 . ٥مرجع سابق، ص:  حنتش)3(
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   األراضي التي تم شراؤها من قبل اليهود -٧

هي األراضي التي تم االستيالء عليها عن طريق شركات يهودية عامة، وسـمح لهـذه                   

و . م١٩٧٩الشركات بشراء األراضي في الضفة الغربية عن طريق الحكم العسكري حتى عـام     

فراد اليهود بشراء األراضي في الضفة الغربية، بلغـت مـساحتها           بعد هذا التاريخ تم السماح لأل     

  . )٢( ألف دونم بمساعدة سماسرة عرب٧٠

ففي بلدة السموع مثال تم مصادرة      : استخدمت في هذا اإلطار الكثير من عمليات التزوير          

دونم في موقع لـصيفر تعـود للمـواطن موسـى محمـد موسـى               ٢٠٠قطعة أرض مساحتها    

وعندما تم البحث في هذه القضية تبين أن شخصاً من قرية الـسموع             . نها مباعة بحجة أ ،الحوامدة

قام ببيع أرضه المجاورة لهذه القطعة لليهود وزور أوراقاً         ، "يوسف محمد يوسف الحوامدة   "يدعى  

  . )٣(لبيعها لليهود" موسى الحوامدة"تخص أرض المواطن 

د من المنازل داخـل مدينـة الخليـل         وقد حاول المستوطنون شراء بعض المحال التجارية وعد       

القديمة، وخاصة في حارة بني دار وحارة المحتسب، ولكن لم يذكر في أي مصدر أن أحداً مـن     

السكان العرب، قد باع لليهود، رغم تردد كثير من اإلشاعات عن بيع عقـارات داخـل البلـدة                  

  . )٤(القديمة

  

  

   المستوطنات الصهيونية في مدينة الخليل -ج

                                                                                                                                                                          
 
 .٥مرجع سابق، ص:  حنتش)1(
 . ٢٨مرجع سابق، ص:  حلبي)2(

: وأنظـر . سـنة ٥١يوم الثالثاء، بلدة السموع، العمـر   ٢٠٠٣/ ٣٠/٩ مقابلة مع موسى محمد موسى الحوامدة، بتاريخ         )3(

، عثر عليهـا الباحـث مـن        ١٩٨٦ / ٤ / ٢٣، بتاريخ   ٨٦ / ١٩ لشركة يهودية، رقم     ، وثيقة بيع أراضٍ   )٨الملحق رقم (

 . أصحابها

 . ١٥مرجع سابق، ص:  السلطة الوطنية الفلسطينية، هيئة االستعالمات الفلسطينية)4(
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 ٢٨بر مدينة الخليل الهدف الثاني لالستيطان الصهيوني بعد مدينـة القـدس، ففـي                تعت   

م أصدرت سلطات االحتالل قراراً بضم مدينة القـدس، ثـم بـدأت أول عمـل                ١٩٦٧حزيران  

استيطاني في الضفة الغربية، وذلك في منطقة كفار عتسيون على مشارف مدينة الخليـل، فـي                

  .)١(يسي الذي يربط بين مدينة الخليل و ببيت لحم والقدسموقع استراتيجي على الطريق الرئ

 عائلة،  ٣٠م حضر ت إلى الخليل مجموعة مكونة من         ١٠/٤/١٩٦٨ بعد ذلك وبتاريخ       

ادعوا أنهم من سويسرا، وأنهم حضروا لقضاء عطلة عيد الفصح في الخليل، حيث أقاموا فـي                 

 أعلن قائد المجموعـة ويـدعى الحاخـام         و بعد عدة أيام   . )٢(فندق النهر الخالد في وسط الخليل     

موشي ليفنغر أنهم مجموعة استيطانية، حضروا إلى الخليل لتجديد االستيطان اليهودي في قلـب              

  . )٣(المدينة، وأنهم أتوا بهدف البقاء وعدم الخروج منها

، كتـاب احتجـاج     "محمد علي الجعبري  " قدم سكان الخليل وعلى رأسهم رئيس البلدية           

لكـن الحـاكم    . عسكري في الخليل، على إقامة اليهود في المدينة وطالبوا برحيلهم عنها          للحاكم ال 

العسكري لم يقم بأي إجراء ضد المستوطنين، بل على العكس، قام يغئال ألون وزير العمل فـي                 

حينه بزيارة المستوطنين المقيمين في فندق النهر الخالد، وحيا روحهم الطالئعية التي دفعتهم إلى              

  . )٤(ء االستيطان في مدينة الخليلإحيا

استمر المستوطنون بأعمالهم االستفزازية في المدينة، فاحتفلوا بزواج أحدهم في الحـرم               

اإلبراهيمي، و حضر هذا الحفل الحاخام األكبر للجيش، كما أقام ثالثة مستوطنين كـشكاً لبيـع                

                                                           
 
ـ            : السواحري، خليل )1( ، ٤٨دد  االستيطان الصهيوني في مدن الضفة الغربية القدس والخليل ونابلس، صامد االقتصادي، ع

 . ١١٧، ص١٩٨٤األردن، -دار الكرمل للنشر، عمان
انظر ملفات مركز أبحاث رابطة الجامعيين، إستراتيجية تهويد مدينة الخليـل،           . ٣٥٦ص، ٢مرجع سابق، ج  : مرعشلي)2(

 . ٦٤٠رقم 
 . ٢٢٣مرجع سابق، ص: حجازي)3(
 . ١١٨مرجع سابق، ص: السواحري)4(
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تكررة من أهالي الخليل تم إزالة      المشروبات في ساحة الحرم اإلبراهيمي، و بعد االحتجاجات الم        

  . )١(هذا الكشك من قبل الجيش اإلسرائيلي

 يوماً، ثم نقلوا بعدها إلى عمارة الحكـم         ٤٠أقام المستوطنون في فندق النهر الخالد لمدة           

وفي . )٢(العسكري في الخليل، حيث تم تشديد الحراسة عليهم، كما منع الزوار من الوصول إليهم             

الحكومة اإلسرائيلية جلسة، اتخذت خاللها قراراً بإقامة مدرسة دينية فـي            عقدت   ١٢/٥/١٩٦٨

مدينة الخليل، و تم إبالغ المستوطنين بذلك من قبل موشي ديان وزير الدفاع في حينـه، وتـم                  

  . )٣()المغارة المزدوجة(تحديد مكان إقامة المدرسة بجانب مغارة المكفياله 

 من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وذلك بغض         استمرت سياسة تهويد مدينة الخليل       

ففي تشرين أول عـام     . الطرف عن نشاطات وممارسات المستوطنين بل ودعمهم بشتى الوسائل        

ردا على العملية الفدائية    ، م أمر موشي ديان بإقامة عدد من نقاط المراقبة في وسط الخليل           ١٩٦٨

.  أثناء قيامهم بزيارة الحرم اإلبراهيمـي      مستوطنا٤٧ًالتي نفذت ضد المستوطنين وجرح خاللها       

، علـى   " كريـات أربـع   "بعد هذه العملية أقرت الحكومة اإلسرائيلية إقامة مدينة الخليل العليـا            

 الذي  ١٩٧٠ عام   ١٢/٧٠فأصدر الحاكم العسكري للضفة الغربية األمر رقم        ، )٤(مشارف المدينة 

، و تقع في شمال شرق المدينة، و بدء          دونم من أراضي مدينة الخليل     ١٢٠٠بموجبه تم مصادرة    

  . )٥(بإقامة مستوطنة كريات أربع

 وهكذا اتبعت سلطات االحتالل سياسة استيطانية مبرمجة في توزيع المستوطنات فـي               

  : منطقة الخليل، وتم ذلك على ثالثة أشكال

  .  إقامة بؤر استيطانية وسط مدينة الخليل-١
                                                           

 
االستيطان اليهودي في مدينة خليل الرحمن، بحث غير منشور، الخليل، فلـسطين،     حقائق وأرقام عن    : الرجعي، محمود )1(

 .٣، ص١٩٩٨
 .٢١٥مرجع سابق، ص: جبارة)2(
 . ١٣/٥/١٩٦٨يديعوت أحرنوت، . ١٩٦٨/ ١٣/٥هآرتس، )3(
 . ٢١٧مرجع سابق، ص: جبارة)4(
 . ١١٨مرجع سابق، ص: السواحري)5(



 
 

72

  . يل إقامة مستوطنات حول مدينة الخل-٢

  . )١(م١٩٤٨ إقامة بعض المستوطنات على الطرق الرئيسة في الخليل وعلى طول حدود عام -٣

وفيما يلي نتناول البؤر االستيطانية في قلب مدينة الخليل، وهي أخطر أشكال االسـتيطان التـي                

  . تهدف إلى تمزيق المدينة وتهجير سكانها

   تحويل الحرم اإلبراهيمي إلى كنيس يهودي -1

وهو عبارة عن مسجد إسالمي يقع وسط البلدة القديمة في الخليل، ويتكون مـن عـدة                    

يحيط ، والعنبر، اليوسفية، الحضرة اإلبراهيمية ، اإلسحاقية، اليعقوبية، الجاولية، الصحن : *أجزاء

  . )٢(به سور كبير من جميع الجهات وتوجد بداخله قبور بعض األنبياء

  

  

  

                                                           
 
، فلـسطين -الخليـل ، الهيئة العامة لالستعالمات  ، اإلسرائيلي في محافظة الخليل   االستيطان  : السلطة الوطنية الفلسطينية  )1(

 . ١٠ص، ١٩٩٨
وهي جزء من الحرم وتقع في الجهة الشرقية للسور، قام ببناء الجاولية أبو سعيد الجـاولي نـاظر الحـرمين                    : الجاولية *

فلـسطين واالعتـداءات    : ف كمال حـسونة   الحسيني، يوس : انظر. -ه720الشريفين في عهد الناصر محمد بن قالون عام         

  .102ص، 2000فلسطين، -، مركز النهضة اإلبراهيمية، القدس)ط،ب(اإلسرائيلية على مقدساتها اإلسالمية، 

وهو مكان مكشوف وهمزة الوصل في البناء الداخلي للمسجد، حيث يربط أجزاء المـسجد المختلفـة بعـضها                  :  الصحن

  .5 10انظر المرجع نفسه، ص. ببعض

  .المرجع نفسه: أنظر. وهي المكان الذي يحوي مقام سيدنا يعقوب وزوجته عليهما السالم:  اليعقوبية

وهو المكان الرئيسي في المسجد، حيث يوجد فيه المنبر والمحراب والغار الشريف وهـو المكـان األوسـع                  :  اإلسحاقية

  .106المرجع نفسه، ص: انظر. لحضور المسلمين أوقات الجمع

انظـر  . وهي مكان واسع يحوي مقام سيدنا يوسف عليه السالم وهو مخصص للنساء المسلمات للـصالة فيـه                : اليوسفية 

  . 107المرجع نفسه، ص

المرجـع نفـسه،    : انظـر . وهي المكان الذي يحوي مقام سيدنا إبراهيم عليه السالم وزوجته سارة          : الحضرة اإلبراهيمية 

  . 106ص

 .107انظر المرجع نفسه، ص. سفية، يستعمل حاليا مطعم لليهودوهو مسجد إسالمي مالصق لليو: العنبر

 . 101 المرجع نفسه، ص)2(
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  براهيمي  صورة للحرم اإل.١صورة رقم 

  
  

م دخلت قوات االحـتالل إلـى       1967منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي لمدينة الخليل عام           

الحرم اإلبراهيمي، ورفعت األعالم اإلسرائيلية على مآذن المسجد، ثم قامت بفتح بوابته بإطالق             

سماح لليهـود   النار عليها، واستولت على مفاتيح المسجد الداخلية ، ثم قامت سلطات االحتالل بال            

  . )١(بزيارة الحرم اإلبراهيمي، علما بأنه كان يمنع دخول غير المسلمين إليه

ومنذ األيام األولى لالحتالل استمرت اعتداءات المستوطنين على الحـرم اإلبراهيمـي، بهـدف            

تحويله إلى كنيس يهودي، فتم االعتداء على الغار الشريف، وتحطيم الشواهد واآلثار اإلسـالمية              

عت آثار يهودية مكانها لم تكن موجودة في المسجد سابقا، وأقام المـستوطنون الطقـوس               ووض

الدينية اليهودية داخل الحرم، وأجريت عمليـات الختـان ألوالد المـستوطنين داخـل الحـرم                

  . )٢(الشريف

أما أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على الحرم اإلبراهيمي الشريف والتي عمدت سلطات االحتالل            

  : رها إلى تحويل الحرم إلى كنيس يهودي فهيعب

                                                           
 
 . 102 المرجع نفسه، ص)1(
 . 103 المرجع نفسه، ص)2(



 
 

74

م بعدة اعتداءات على الحرم، أبرزها دخـول        1967 قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي عام       -1

قوات االحتالل إلى الحرم، ومنع مديرية األوقاف من فرش السجاد داخله، ثـم إدخـال خزانـة                 

  وعلى الرغم من احتجاج األوقافخشبية فيها عدد من نسخ التوراة إلى الحضرة اإلبراهيمية، 

  . )١(على ذلك للحاكم العسكري في المدينة فإنه لم يقم بأي إجراء لمنع ذلك

م، سمحت قوات االحتالل للزوار اليهود بدخول الحـرم ليـل نهـار             1968 ابتداء من عام     -2

 بنـسف   باألناشيد والشعائر الدينية اليهودية بهدف التشويش على المصلين المسلمين، كما قامـت           

  . )٢(الدرج المؤدي إلى المسجد والبوابة الرئيسة، وهدم البئر األثرية المالصقة لسور المسجد

أدخل المستوطنون عدداً من الكراسي وطاولة وأدوات عبادة للحرم         1969 / 12/5 بتاريخ   -3

ة  من نفس العام قام عدد من المستوطنين بالصالة بالحضرة اإلبراهيمي          14/6-13وفي يوم   ، ليال

  . )٣(لفترة طويلة قاموا خاللها بالتشويش على المصلين المسلمين

م قام بعض المستوطنين بالدخول إلى الحرم ومعهم كالبهم، وأدخلوا عـدداً            1970 في عام    -4

  . )٤(من الكراسي إلى الحضرة اإلبراهيمية

اف ورئيس  م قام الحاكم العسكري لمدينة الخليل باستدعاء مدير األوق        31/10/1972 بتاريخ   -5

بأن الحكومة اإلسرائيلية قررت ضم اليعقوبية لتكون مكانـا لـصالة اليهـود             : وابلغهما، السدنة

باإلضافة إلى اإلبراهيمية، وسقف الساحة الواقعة بين الحضرة اإلبراهيمية واليعقوبية، وإدخـال            

يها، كما تم وضع    أثاثاً لهذه األماكن، ومنع المسلمين من دخول هذه األماكن أثناء وجود اليهود ف            

حواجز حديدية للفصل بين الطوائف اليهودية المختلفة أثناء الصالة، وسـمح لليهـود بـدخول               

                                                           
 
ص ، 2000فلـسطين،   -، مطابع دار األيتام اإلسالمية، القدس     )ط،ب(الخليل عربية إسالمية،    :  أبو صالح، محمد ذياب    )1(

199-200 . 
 . 203-202سه، ص  المرجع نف)2(
 . 205المرجع نفسه، ص) 3(
 . 207المرجع نفسه، ص) 4(
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المسجد جميعه أيام أعيادهم الرسمية، ودخول المستوطنين أيام الجمع من الساعة الرابعة مـساء              

  . )١(وحتى الخامسة استقباال ليوم السبت

حتالل بتغطية الصحن باألقمشة، وتم إدخال كراسي       م قامت سلطات اال   12/9/1973 بتاريخ   -6

 كرسـياً  50من السنة نفسها تم إدخال 10/ 30وحواجز المنيوم، وضعت في الصحن، وبتاريخ

  . )٢(خشبياً إلى اليعقوبية

م تم استدعاء مدير األوقاف ورئيس السدنة من قبل الحاكم العـسكري            24/6/1975 بتاريخ   -7

يتم نقل أدوات عبادة خاصة أخرى باليهود إلى داخل الحرم، حيث           في الخليل، وأبلغهم أنه سوف      

  . )٣(نقل عدد من الخزائن، وتم تركيب تلفون داخل المسجد

م بمظاهرة قرب الحرم، ثم دخلوا      3/10/1976 قامت مجموعة من الطالب العرب بتاريخ        -8

اعتقال عدد منهم رغم    بعد ذلك قامت قوات االحتالل ب     . إليه بعد أن سمح لهم جنود االحتالل بذلك       

يومـاً، قـام    16سماحها لهم بدخول الحرم، وفرض حضر التجول على مدينـة الخليـل لمـدة               

المستوطنون خاللها بالعبث بمحتويات الحرم، وسرقوا العديد من المخطوطات الموجـودة فيـه،             

  . )٤(وصادروا مفاتيح أبواب المقامات، كما حولوا جزءاً من قاعة العنبر إلى ثكنة عسكرية

استمرت سلطات االحتالل في سياستها الرامية إلى تحويل الحرم اإلبراهيمي إلى كنـيس       

يهودي، حتى تمكن المستوطنون من السيطرة على أغلب أجزاء الحرم، كمـا مـنح مـستوطنو                

  . )٥(كريات أربع حق اإلشراف الكامل على الحرم اإلبراهيمي بدال من المجلس اإلسالمي

 شـكلت   * التي نفذها المستوطن بـاروخ غولدشـتاين       *اإلبراهيميعقب مجزرة الحرم       

للتحقيق بالمذبحة، فقامـت  " *لجنة شمغار" سلطات االحتالل اإلسرائيلي لجنة تحقيق عرفت باسم       

                                                           
 
 . 111-110الحسيني، مرجع سابق، ص ) 1(
 . 216مرجع سابق، ص:  أبوصالح)2(
 .المرجع نفسه) 3(
 .229مرجع سابق، ص:  أبوصالح)4(
  . 37-36مرجع سابق، ص: المدهون) 5(
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باتخاذ عدة إجراءات كرست تقسيم الحرم اإلبراهيمي، وأعطت القسم األكبر منه لليهـود، وتـم               

  : تقسيمه على النحو التالي

  . تم تركها للمسلمين: حاقية اإلس-1

  .  الحضرة اإلبراهيمية واليوسفية لليهود-2

وقامت سـلطات االحـتالل بوضـع    ،  تم فصل هذين القسمين بحواجز وبوابات حديدية         

ثكنات عسكرية للمراقبة، كما قررت إغالق اإلسحاقية أمام المسلمين أيام أعيـاد اليهـود، وتـم                

  . )١(دية وستائر من القماش للحفاظ على سالمة المستوطنينتغطية صحن اليعقوبية بزوايا حدي

لم تتوقف سلطات االحتالل عن محاوالتها الرامية إلى تهويد الحـرم فقامـت بتـاريخ                  

م بتخصيص صحن الحرم المكشوف والحضرة اإلبراهيمية واليعقوبية وثالثة أرباع          1/9/1994

ما منعت المسلمين من دخولها إال في أعيـادهم         اليوسفية ومسجد العنبر لليهود طيلة أيام السنة، ك       

أيام من كل سنة، وتم تخصيص اإلسحاقية والجاولية لصالة المـسلمين يـسمح لليهـود               10أي  

أيام من كل سنة، وخصص المدخل الغربي للمسجد لدخول المسلمين، والباب األبيض            10دخولها  

  .)٢(يوسفية، وإغالق غرفة األذانلدخول اليهود، وتم إغالق باب الحرم الرئيسي المؤدي إلى ال

                                                                                                                                                                          
 

م صباح يوم الجمعة الخمس عشر من شهر رمضان، حيث قام           1994/ 25/2وقعت بتاريخ   :  مجزة الحرم اإلبراهيمي    *

بها المستوطن باروخ غولد شتاين ضد المسلمين المصلين داخل الحرم اإلبراهيمي وقت صالة الـصبح، حيـث استـشهد                   

 .  296مرجع سابق، ص: أبو صالح: انظر.  جريح200شهيداً و60خاللها 
يكي، ومن سكان كريات أربع، ينتمي لحركة كاخ المتطرفة، ارتكـب           طبيب صهيوني من أصل أمر    : باروخ غولد شتاين   *

: فتحي خمـيس  : الجعبري: انظر. م، وقتل أثناء المذبحة   2/1994/ 25مجزرة ضد المسلمين في الحرم اإلبراهيمي بتاريخ        

 22ص، 1994فلسطين، -، الخليل)ن، ب(، 2مجزرة الحرم اإلبراهيمي وقائع وأحداث، ط
وسميت بهذا االسم   ، نة تحقيق تم تشكيلها من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي للتحقيق في المذبحة           وهي لج : لجنة شمغار  *

: انظـر . نسبة لرئيس اللجنة مئير شمغار، كبير القضاء في المحكمة اإلسرائيلية العليا، وعدد أعضاء اللجنة أربعة قـضاة                

 .128مرجع سابق، ص: الحسيني

 . المرجع نفسه) 1(
 .299 مرجع سابق، ص:أبو صالح) 2(
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بإجراء تغييرات أخرى داخل    13/11/1994قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ         

 جهاز  40كاميرا إلكترونية، و  15الحرم، فتم تركيب شبكة كهرباء داخله، باإلضافة إلى تركيب          

تركيـب أبـواب    إنذار، وخزائن خشبية، و شادر بمظلة حديدية على اليعقوبية، كمـا قامـت ب             

إلكترونية وغرفة للجنود، وتم تحديد عدد المصلين المسلمين المـسموح لهـم بـدخول الحـرم                

  . )١(مصلياً فقط250 -والصالة فيه كحد أقصى ب

 استمرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بممارساتها ضد المصلين داخل الحـرم، فكـان               

  . الواحد في بعض األحيانيمنع المسلمون من دخول الحرم لعدة أيام في الشهر 

اعتداء على الحرم اإلبراهيمي خـالل  666 وباإلجمال يمكن القول،بأنه قد تم رصد ما مجموعه 

  . )٢(2000 -1967الفترة 

   " *الدبويا" مستوطنة بيت هداسا -2

 تقع هذه البؤرة االستيطانية وسط مدينة الخليل القديمـة، إلـى الغـرب مـن المقبـرة                   

م، من قبل مجموعة من نساء المستوطنين من سكان         1979أيار  19قيمت بتاريخ   أ، )٣(اإلسالمية

كريات أربع بزعامة زوجة الحاخام ليفنغر، حيث اقتحمن مبنى الدبويا وتم االستيالء عليه وسكن              

  .)٤(فيه

                                                           
 
 . 301-300مرجع سابق، ص : أبو صالح)1(
 .322-199المرجع نفسه، ص )2(
 كانت في العهد العثماني معتقل وسجن، اسـتخدم قـسم           1893عمارة تقع وسط مدينة الخليل القديمة، بنيت عام         : الدبويا *

ف بجزء منها شـخص يهـودي، وفـي عـام           منها مقرا للطائفة اليهودية في الخليل، وفي عهد االنتداب البريطاني تصر          

التي حولتهـا   " األنوروا  " م إلى وكالة األمم المتحدة      1953تسلم حارس أمالك الغائبين األردني البناية ثم سلمها عام          1948

م تسلم جزء منها المسؤول عن األموال المتروكة في سلطة الحكم           1967إلى مدرسة ألبناء الالجئين في الخليل، بعد حرب         

 .38-37مرجع سابق، ص: المدهون: أنظر. ريالعسك

 . م2003/ 15/10٠ -10زيارة ميدانية للباحث للبلدة القديمة في الخليل بتاريخ )3(
 . 219مرجع سابق، ص : جبارة)4(
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  البؤرة االستيطانية . ٢صورة رقم 

  
المنـازل المجـاورة    م هدمت عشرات المحال التجارية و     1980 بعد عملية الدبويا عام        

سعت سـلطات   . لمبنى الدبويا من الجهة الجنوبية ، وتم توسيع البؤرة على حساب هذه األماكن            

فقد اتخذت حكومة االحـتالل مقتـل       ، )١(االحتالل إلى تحويل هذه المنطقة إلى مركز ديني كبير        

، وتـم نقـل     وعملية الدبويا ذريعة إلقامة طابق ثالث في العمـارة        " يهوشع شلومو " المستوطن  

صالحية السيطرة على المبنى من سلطة الحكم العسكري إلى المجلس الديني اليهودي في كريات              

  . )٢(أربع

قامت سلطات االحتالل بترميم األبنية القديمة المجاورة لمبنى الدبويا، وأغلقت محطة محروقات            

 هذه البؤرة االستيطانية    م أقيمت بناية جديدة تتبع    ١٩٩٨الجعبري المجاورة لهذا المبنى، وفي عام       

، وتتألف من خمسة طوابق، وجلبت عدداً من العائالت اليهودية للسكن في البنايـة الجديـدة ،                 

                                                           
 
، المركز الجغرافي الفلسطيني، جمعية الدراسـات       )ط،ب(المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية،      : التفكجي، خليل ) 1(

 . 16ص، 1994فلسطين، -بية، القدسالعر
 .13مرجع سابق، ص:  السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة العامة لالستعالمات)2(
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علـى  ، )٢(عائلة يهودية ١٥يسكن في هذه البؤرة     . )١(وتضم شققاً للسكن وروضة أطفال ومدرسة     

  . )٣(٢م٢٦٣مساحة من األرض تبلغ 

   )٤( "مدرسة أسامة بن منقذ"  بيت رومانو -٣

م، على أرض تعود ملكيتها لعائلة عربية، تقع فـي حـوض رقـم              ١٨٧٩أنشى هذا المبنى عام     

م من قبـل سـلطات االنتـداب        ١٩١٧، استخدم هذا المبنى عام      ١١٠ على قطعة رقم     ٣٤٠٢١

البريطاني مركزا للشرطة، تم تحويله في العهد األردني إلى مدرسة للبنات أطلق عليها مدرسـة               

  .)٥(أسامة بن منقذ

  "مدرسة أسمة بن منقذ"ريت رومانو . ٣صورة رقم 

                                                           
 
 .١٤مرجع سابق، ص: حنتش) 1(

 . ١٦المستعمرات، مرجع سابق، ص : التفكجي) 2(
في الضفة الغربيـة وقطـاع      مسح المستعمرات اإلسرائيلية    : وزارة النقل والمواصالت، المركز الجغرافي الفلسطيني     ) 3(

 . ٣١، ص١٩٩٥فلسطين، -منشورات المركز الجغرافي الفلسطيني، رام اهللا، ١غزة، ط
 ). ٢(انظر الخريطة رقم ) 4(
-، لجنة إعمار الخليـل، الخليـل      )ط،ب(واقع االستيطان اليهودي داخل البلدة القديمة في الخليل،         :  لجنة إعمار الخليل   )5(

 . ٦ص، ٢٠٠٣فلسطين، 
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م، على مسافة عدة أمتار من مبنـى        ١٩٨٣أقيمت هذه البؤرة االستيطانية في تموز عام        

وتم إقامتها كرد فعل على مقتل مستوطن من كريات أربع يـدعى            ، )١(الدبويا وسط مدينة الخليل   

 طالب فلسطيني، وقد ادعى موشـي       ٧٠٠أهرون كروز، حيث أغلقت المدرسة التي كانت تضم         

  . )٢(م١٩٢٩ليفنغر أن ملكية هذه المدرسة تعود لليهود الذين سكنوا في مدينة الخليل قبل عام 

 قامت سلطات االحتالل بترميم هذا المبنى، ونشرت النقـاط العـسكرية            ١٩٨٨في عام   

ي، وقامـت    سيطرت عليه قوات االحتالل والمستوطنون بـشكل نهـائ         ١٩٩٤حوله، وفي عام    

بإضافة ثالثة طوابق لهذا المبنى، ويستخدم حالياً كمركز ديني لتعليم التـوراة، حيـث يـسكنه                

  . )٣(تلميذاً يهوديا٢٠٠ً

                                                           
 
-، الخليل )ن، ب(، )ط، ب(خريطة االستيطان والتهويد واإلرهاب االحتاللي في مدينة خليل الرحمن،          : الزرو، نواف ) 1(

 . ١٣، ص ٢٠٠٠فلسطين، 
 . ٢٢٣مرجع سابق، ص:  جبارة)2(
)3 (htt:\\www.hebronrc.org 
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  . )١("تل الرميدة" رامت يشاي -٤

تقع هذه البؤرة االستيطانية فوق الموقع األثري في تل الرميدة إلى الشرق مـن مـشهد                

أقيمت نواة هذه المستوطنة كنقطة عسكرية في آب        -ع معبد ال يفصل بينهما سوى شار    -األربعين

م إلى سكن   ١٩٨٧حولت عام   ، ٣٤٠١٦ وحوض طبيعي رقم     ٦٧، ٦٦م، فوق قطعة رقم     ١٩٨٤

  .)٢(للمستوطنين

  

  

  

  " تل الرميدة" مستوطنة رامت يشاي .٤صورة رقم 

  
                                                           

 
 ). ٢(أنظر الخريطة رقم ) 1(
أوراق عن تل الرميدة، رقـم      ،  مركز أبحاث رابطة الجامعيين    ملفات: وأنظر، ٥مرجع سابق، ص  :  لجنة إعمار الخليل   )2(

٥٥٣ .  

". سيدي حماد   " وألف الموسوعة الطالبية    ، ١٩٠١نسبة إلى الحاخام حزكياهو الذي سكن في الخليل عام          : حي حزكياهو * 

 .http:\\www.hebron.co.il\isov\html: أنظر
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ـ              ع تم توسيع هذه المستوطنة على حساب محطة الباصات المركزية، لتصبح متـصلة م

وعلى الرغم مـن    . الدبويا مشكلة حياً يهودياً كبيراً متصالً مع بعضه البعض وسط مدينة الخليل           

صدور قرار عن المحكمة اإلسرائيلية العليا بإخالء محطة الباصات المركزيـة إال أن سـلطات               

اخلها تم تطويرها ببناء عدة طوابق على المدرسة نفسها، ويوجد بد         . االحتالل لم تقم بتنفيذ القرار    

، )١("حـي حزقيـاهو   "أطلق على البناء الجديد اسـم       .روضة أطفال ونادي ليلي ووحدات سكنية     

 مجرت  ٢٠٠٠م وحتى عام    ١٩٩٦في عام   ، )٢( تلميذاً يهودياً متديناً   ١٥٠ويسكن في هذه البؤرة     

أعمال ترميم في المبنى حيث تم اكتشاف طابق آخر كان مدفوناً تحت البناية، وحالياً تتألف مـن                 

  . )٤(٢م٥٩٣٠وتبلغ مساحتها ، )٣(خمسة طوابق

في هذا الموقع الذي يضم بعـض المواقـع         " كرفانات  "  منازل متنقلة    ٦بداية تم وضع    

ويضم هذا الموقع ثالث مقابر يهودية قديمة لعدة طوائف يهوديـة مختلفـة، وقـد تـم                 ، األثرية

 عائلة يهوديـة علـى      ٤٠توطين  بداية تم تطوير المقبرة، بعدها تم       : االستيطان فيه على مراحل   

وهو مستوطن -طرف المقبرة ، وهي عائالت يهودية متطرفة، من أبرزها عائلة باروخ بارزويل           

  .)٥( لعنصرية*ويشغل منصب سكرتير حركة كاخ-متطرف

 والتي  ٥٤م أضيف لهذه البؤرة سبعة بيوت جاهزة على قطعة رقم           ١٧/٧/١٩٩٦بتاريخ  

وفي نهايـة   ، )٦("سالم الزغير " وتعود للمواطن  ٥٠ وقطعة رقم    ،" محمد أبو هيكل  "تعود للمواطن   

                                                           
 
 . ١٥مرجع سابق، ص : حنتش) 1(
 . ١٣ ص مرجع سابق،:  الزرو)2(

http:\\www.hebron.co.il\isov\iso\htm 
 . ٣١ص ، مرجع سابق: المركز الجغرافي الفلسطيني،  وزارة النقل المواصالت)3(
 . ١٤مرجع سابق، ص :  حنتش)4(
يد تمسك بـالتوراة وأخـرى      " ، وهي جماعة صهيونية شعارها      "هكذا  " كاخ كلمة عبرية تعني في العربية       : حركة كاخ  *

 أي أن السبيل الوحيد لتحقيق اآلمال الصهيونية هو التوراة والعنف تزعم هذه الحركة الزعيم الصهيوني مـائير                  "بالسيف  

م وهي في األصل امتداد لرابطة الدفاع اليهودي في الواليات المتحدة التي أنشأها كاهانـا عـام                 ١٩٧١كاهانا، أنشئت عام    

م انقسمت الحركة إلى قسمين بقي يحمل اسم كاخ وآلخـر باسـم             ١٩٩٠م في أمريكا، بعد مقتل زعيمها كاهانا عام         ١٩٦٨

 .١٦١ -١٥٩ص، ٧مرجع سابق، ج: المسيري: انظر. كاهانا حي

 ٢٢٦مرجع سابق، ص:  جبارة)5(
 .٢مرجع سابق، ص: جرادات) 6(
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، قام المستوطنون بأعمال بناء وتوسعة جديدة في هذه البـؤرة،           ٢٠٠١م وبداية عام    ٢٠٠٠عام  

، حيث تم صب أعمدة خرسانية، وتم احضار كمية كبيرة من الحديـد             ٦٧على قطعة أرض رقم     

  . )٢(البؤرة االستيطانية دونماً وعدة أمتار تقريباتبلغ مساحة هذه . )١(إلكمال أعمال اإلنشاءات

  " *إبراهام أبينو" الحي اليهودي -٥

تقع هذه البؤرة االستيطانية في الجهة الشمالية لسوق الخضار المركزي وسط مدينـة الخليـل،               

حيث يمر المستوطنون من وسط سوق الخضار، الذي أغلـق مـن قبـل سـلطات االحـتالل                  

 ثم استولى عليه المستوطنون وتم ضمه للحي اليهودي، وأصبح يـشكل            ،١٩٩٤اإلسرائيلي عام   

  . )٣(أكبر بؤرة استيطانية في قلب مدينة الخليل

-٤٢، ٤٠-١١، ٦-٣ وعلـى القطـع      ٣٤٠٢٦أقيمت هذه البؤرة االستيطانية على حوض رقم        

جزء من هذا الحي أقيم مكان حارة اليهود القديمـة التـي            . ،٧٩-٧٤، ٧٢-٧١، ٦٨-٦٦، ٤٦

  . )٤(م١٩٣٦خلتها الحكومة البريطانية من اليهود نهائيا خالل ثورة عام أ

، وقد  "إبراهام أبينو "يتكون هذا الحي من مجموعة من المباني السكنية يتوسطها الكنيس اليهودي            

 تمـوز   ١٠تم االستيطان في هذا الحي بعد أن أصدرت الحكومة اإلسـرائيلية قـراراً بتـاريخ                

 عائلة يهوديـة فيـه      ٥٠٠عمار الحي اليهودي في الخليل، وتوطين       م ينص على إعادة أ    ١٩٨٣

 وحدة سكنية دائمة باإلضافة إلـى       ٢٠٠ وبناء على ذلك تم بناء       )٥(خالل السنوات الثالث القادمة   

                                                           
 
 . ١٤مرجع سابق، ص :  حنتش)1(
 .١٥/١٠/٢٠٠٣-١٠زيارة ميدانية للباحث داخل البلدة القديمة بتاريخ )2(
: انظـر . وهو اسم الكنيس اليهودي الموجود في الحي اليهودي في الخليل، وتعني في العربية إبراهيم أبونا      : إبراهام أبينو  *

 .١٤مرجع سابق، ص : الهيئة العامة لالستعالمات

 . ٥مرجع سابق، ص : لجنة إعمار الخليل) 3(
 .١٢٣مرجع سابق، ص : السواحري) 4(
 .١٦جع سابق، ص المستعمرات، مر: التفكجي) 5(
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ترميم األبنية القديمة واالستيالء على بعض البيوت العربية داخل البلدة القديمـة لتوسـيع هـذه                

  .)١(ة وسط مدينة الخليلالبؤرة لتكون مستوطنة كبير

يستفيد المستوطنون في هذه البؤرة االستيطانية من الخدمات التي تقدمها بلدية الخليـل، فيـزود               

 عـن   *بالماء والكهرباء عن طريق بلدية الخليل، حيث كانت تقدم طلبات االشتراك للمستوطنين           

ن هناك خياراً أمام البلديـة إال  وال يبدو لي بالتالي أ  ، )٢(طريق الحكم العسكري اإلسرائيلي للبلدية    

  . الموافقة مكرهة على ذلك

 وحدات سكنية جديدة كحي جديد، يتبع لهذا الحي ومالصق لـه مـن              ٦م أقيمت   ١٩٩٨في عام   

يعد هذا الحي مصدر إزعاج متميـز للـسكان         . **"ناحوم ويهودا "أطلق عليه اسم    ، الجهة الغربية 

لمالبس القديمة وسوق الخضار المركزي بعد إقامته       العرب في البلدة القديمة، حيث أغلق سوق ا       

، كما قام المستوطنون بترميم بعض المباني القديمة واآليلة للسقوط، وتغيير معالمها داخل البلدة              

  القديمة، رغم صدور قرار عن المحكمة اإلسرائيلية العليا بعدم استعمال هذا السوق

قم بأي عمل يـسمح للمـواطنين الفلـسطينيين         من قبل المستوطنين، ولكن سلطات االحتالل لم ت       

بمزاولة أعمالهم داخله، بل على العكس قامت بإغالق جميع المحال التجارية وإغـالق شـارع               

  . )٥(٢م٤١٨٧وتبلغ مساحة هذا الحي ، )٤( عائلة يهودية٣٠وحالياً يسكن في هذا الحي . )٣(الشهداء

   مستوطنة ابراهام ابينو.٥صورة رقم 

                                                           
 
 . ٢٠٠١/ ١ / ٢٤الصادر، وثيقة بدون رقم، بتاريخ -ملفات لجنة إعمار الخليل، ملف مراسالت) 1(
 . ٨٠٠٧، ٨٠٢٠، ١٠٤٢١: أرقام بعض اشتراكات الكهرباء للمستوطنين *

 . ٩مرجع سابق، ص: الرجعي: أنظر) 2(
عام يسكن في   ٣١ المقاومة الفلسطينية، وهما تاحوم هس       م، على يد  ١٩٩٥مستوطنان قتال في الخليل عام      : ناحوم ويهودا  **

عام، يسكن في مستوطنة خارصينا القريبـة مـن         ٤١البؤرة االستيطانية المسماة إبراهيم أبونا، والثاني هو يهودا برطوش          

 .http:\\www.hebron.co.il: أنظر. الخليل

 .١٥مرجع سابق، ص : حنتش)3(
)4(http:\\www.hebron.co.il.  
 . ٣٠مرجع سابق، ص : زارة النقل المواصالت، المركز الجغرافي الفلسطيني و)5(
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  :  بيت حسون-٦

 أمتار إلى الشمال من بيت هداسا، ويتألف من طابقين ، سيطر عليـه              ٥يقع هذا البيت على بعد      

 بعد أن طردت قوات االحتالل العائالت العربية التي تسكن فيـه، فـي              ١٩٨٠المستوطنون عام   

م أضاف المستوطنون لهذا المبنى طابق آخر فأصبح يتألف من ثالثة طوابق، تقيم به              ١٩٩٢عام  

  . )١( خمس عائالت يهوديةحالياً

   مستوطنة بيت حسون .٦صورة رقم 

                                                           
 
(1) http:\\www.hebron.co.il 
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م، ١٩٣٦يدعي المستوطنون أن هذا المنزل يعود للطائفة اليهودية التي سكنت الخليل قبل عـام               

  . )١(وأن اسمه نسبة إلى عائلة حسون اليهودية التي سكنت فيه

  : )٢( بيت شنيرسون-٧

ويتكون من عدة طوابق، سمي بهـذا االسـم         ،داسا م جنوب بيت ه    ١٠يقع هذا المنزل على بعد      

م، أضيف إليه بناء جديـد مـن     ١٩٣٦نسبة لعائلة شنيرسون اليهودية التي سكن الخليل قبل عام          

حالياً يستخدم كسكن للمستوطنين، حيـث تـسكنه سـت          ، الناحية الشمالية يطلق عليه بيت الستة     

 .)٣(ء المستوطنينعائالت يهودية، وفي الطابق األول تم فتح حضانة ألبنا

  بيت شنرسون.٧صورة رقم 

                                                           
 
 . المرجع نفسه)1(

 .تصوير جوي للبلدة القديمة من الخليل، يبين موقع هذه البؤرة) ٣( انظر الملحق رقم )2(
(3) http:\\www.hebron.co.il 
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   االستراحة -8

، تقع أمام الحرم اإلبراهيمي،     ٢م  400وهي عبارة عن بناء وساحة بمساحة تبلغ حوالي         

م، ثم أضيف إليها طابق آخر      1966وتعود ملكيتها لبلدية الخليل، حيث قامت البلدية ببنائها عام          

من الحوض الطبيعي رقـم  ، 94، 91، 90ى القطع رقمتم بناء هذه االستراحة عل . م1974عام  

، استولى عليها المستوطنون وحولوها لمركز للمعلومات، وقاعة للترفيه وكفتيريـا، تخـدم             30

  .)١(المستوطنين وجيش االحتالل الذي يقوم بحراسة اليهود الذين يزورون الحرم اإلبراهيمي

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 
 .6صمرجع سابق، :  لجنة أعمار الخليل)1(
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  االستراحة. ٨صورة رقم 
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  الفصل الرابع

  ٢٠٠٠ -١٩٦٧المستوطنات الصهيونية في منطقة الخليل 

  

  

 الحزام االستيطاني حول مدينة الخليل : أوالً

  المستوطنات المقامة على األراضي الشمالية لمحافظة الخليل : ثانياً

  المستوطنات المقامة على األراضي الغربية لمحافظة الخليل : ثالثاً

  اضي الجنوبية الشرقية لمحافظة الخليل المستوطنات المقامة على األر: رابعاً
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   ٢٠٠٠ -١٩٦٧المستوطنات الصهيونية في منطقة الخليل 

م، نفـذت سـلطات     ١٩٦٧بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غـزة عـام           

االحتالل سياسة استيطانية فيهما، واستحوذت منطقة الخليل على اهتمام خاص، حتى أصـبحت             

ستوطنين معتبرين إياها هدفاً أول بعد القدس، بل غالى بعض قادتهم فـي             على رأس أولويات الم   

  . )١(اعتبارها أهم من القدس

وأمام هذا االهتمام المتزايد من قبل سلطات االحتالل بمنطقة الخليل، فقد أقيمت العديـد              

وى من المستوطنات فيها، أغلبها في عهد الليكود، أما حزب العمل فلم يقم خالل فترات حكمه س               

  . )٢( مستوطنة أقيمت في منطقة الخليل٢٧ثالث مستوطنات من أصل 

  : أقيمت هذه المستوطنات على شكل أحزمة استيطانية يمكن تقسيمها إلى ما يلي

  . الحزام االستيطاني المقام حول مدينة الخليل-

  .  المستوطنات المقامة في منطقة الخليل-

  يل الحزام االستيطاني حول مدينة الخل: أوالً

أقيمت أربع مستوطنات حول مدينة الخليل، شكلت حزاماً عازالً لمدينة الخليل عن ريفها             

  : والبلدات التابعة لها، وهي

  )٣( كريات أربع-أ

م على أراضي مدينة الخليل، في المنطقة الشرقية من         ١٩٦٨أقيمت هذه المستوطنة عام     

 سطح البحر، وينحصر موقعها بـين        م عن  ٩٠٠المدينة وعلى طريق الخليل بني نعيم، وترتفع        

                                                           
 
  .٢٨مرجع سابق، ص : المدهون) 1(

  . ٩٥مرجع، ص : المصري، عماد) 2(

  ). ٥(أنظر موقع المستوطنة على الخريطة رقم ) 3(
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تعود بدايـة إقامتهـا  إلـى تـاريخ          . )١(١٠٥ -١٠٤ وخطي عرض    ١٦٢ -١٦١خطي طول   

م عندما قدم إلى الخليل الحاخام موشي ليفنغر مع مجموعة من اليهود نزلوا فـي               ١٠/٥/١٩٦٨

الي أنهم لـن    فندق النهر الخالد بحجة قضاء عطلة عيد الفصح في الخليل، ثم أعلنوا في اليوم الت              

لم تقم حكومـة    . يخرجوا من مدينة الخليل وأنهم يشكلون طليعة االستيطان الصهيوني في الخليل          

االحتالل اإلسرائيلي بأي عمل إلخراجهم من المدينة، بل قامت بتأمين الحماية لهم وتـشجيعهم،              

  . )٢(في الخليلفقام يغئال ألون نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بزيارتهم وشجعهم على البقاء 

وبسبب احتجاج أهالي الخليل على ذلك، قامت سلطات االحتالل بنقل المستوطنين إلـى             

م قراراً  ١٩/٦/١٩٦٨بناية الحكم العسكري في المدينة، ثم أصدرت الحكومة اإلسرائيلية بتاريخ           

  . )٣(ينص على إقامة مدينة يهودية قرب مدينة الخليل وهي مستوطنة كريات أربع

عائلة العمالقة التي   " أرباع أبي " األول نسبة إلى    : ت بهذا االسم لعدة أسباب منها     وقد سمي   

نسبة إلى أصحاب سـيدنا     : حكمت تلك المنطقة قبل مجيء بني إسرائيل إلى هذه البالد، والثاني          

  . )٤(االسم البديل لمدينة الخليل: إبراهيم األربعة، والثالث

راٍض تابعة لمدينة الخليل وقريتي بني نعيم و        إلقامة وتوسيع هذه المستوطنة، صودرت أ     

وادي الغروس، وخلة السنابل، وتلة الجعابره،      : حلحول في مناطق بطن البيار وجزء من أراضي       

أقيم داخلها معسكر للشرطة وحرس الحدود، يعرف باسم كريات خمسة، كما تم            . وجبل خارصينا 

دي الغروس الغربي، حيث أقيمت عـدة       توسيع المستوطنة من الجهة الشمالية، من جهة مدخل وا        

  . )٥(وحدات سكنية في هذه المنطقة

  
                                                           

 
  . ١٣مرجع سابق، ص: حنتش) 1(

، مؤسـسة الدراسـات     ١، ط ١٩٨٠ -١٩٦٧المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية في األراضـي المحتلـة         :الجعفري) 2(

  ٦٩، ص١٩٨١نان،  لب-الفلسطينية، بيروت

  ٧٠المصدر نفسه، ص ) 3(

  .١٥مرجع سابق، ص : التفكجي) 4(

  . ١٣مرجع سابق، ص: حنتش) 5(
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  )١( مساحة األراضي العربية المصادرة لحساب مستوطنة كريات أربع.٣جدول رقم 

  المجموع١٩٦٨١٩٧٠١٩٧٢١٩٧٣١٩٧٧١٩٧٩١٩٨٠ السنة

مــــساحة 

األراضــــي 

ــصادرة  المـ

 بالدونم

٦١٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٥٠٠ ٧٠٠ 

وحدة سكنية في هذه المستوطنة عند بداية تأسيـسها         ٢٠ عائلة يهودية في     ٣٥م توطين   ت

 وحدة سكنية أخرى حتى عـام       ٤٥٠م، ثم أصدرت الحكومة اإلسرائيلية قرارا ببناء        ١٩٦٨عام  

كما تم توسـيع المخطـط الهيكلـي        . م١٩٩١وحدة سكنية أخرى حتى عام      ١٥٠٠م، ثم   ١٩٧٢

 ألف مستوطن فـي     ١٥٣ سكنية لتصبح مدينة يهودية تضم        وحدة ٦٠٠٠للمستوطنة بحيث تضم    

 ١١٧٨،٦٢٨م حـوالي    ١٩٩٩وبلغت المساحة العمرانية لهـذه المـستوطنة عـام          ، )٢(المستقبل

  . )٣(دونم

  )٤( م٢٠٠٠عدد سكان مستوطنة كريات أربع حتى عام . ٤جدول رقم 

                                                           
 
  :الجدول من عمل الباحث والمصادر) 1(

 -دار الجليـل، عمـان    ، ١دليل المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي العربية المحتلـة، ط        : آبو صبيح، عمران   •

  . ٨٩، ص١٩٩٣األردن، 

 . ١٢ص: سابقمرجع : الزرو •

  . ٧١مرجع سابق، ص : الجعفري •

  .٨٩مرجع سابق، ص : أبو صبيح) 2(

  . ٩٦مرجع سابق، ص : المصري، عماد) 3(

 : الجدول من عمل الباحث والمصادر) 4(

  . ٨٥مرجع سابق، ص : أبو صبيحج •

 .١٢مرجع سابق، ص: الزرو •

  . ١٩٩٢/ ١١/٢صحيفة النهار،  •
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١٩٦  السنة 

٨  

١٩٧

٣  

١٩٧

٨  

١٩٨

٤  

١٩٨

٧  

١٩٩

٥  

١٩٩

٦  

١٩٩

٧  

١٩٩

٨  

٢٠٠

٠  

عــدد 

لسكاا

  ن

٨٠٠  ٢٥٠  
٢٠٠

٠  

٣٠٠

٠  

٣٧٠

٠  

٥٥٨

١  

٥٨١

٠  

٦٠٣

٠  

٦٢٠

٠  

٦٥٠

٠  

م تم تشكيل إدارة محلية لمستوطنة كريات أربـع دون مـشاركة الحكـم        ١٩٧٤في عام   

العسكري، وهذه الخطوة كانت تمهيدية لتطبيق القانون اإلسرائيلي علـى مـستعمرات الـضفة              

لقانون اإلسرائيلي بوسائل عسكرية    م تم إصدار قراٍر عسكري يطبق ا      ٣/١٠/١٩٧٤ففي  . الغربية

وقد عين موشـي ليفنغـر منـسقا لهـذه          ، اللجوء إلى اتخاذ قرار سياسي بهذا الخصوص       دون

  . )١(اإلدارة

تندرج هذه المستوطنة ضمن المستوطنات المدنية الصناعية، فهي تضم منطقة صـناعية            

، مصانع للحديـد  :  منها  مصنعا ومشروعا إنتاجياً مختلفا    ٣٥، وتشتمل   ١٩٧٢كبيرة أقيمت عام    

ومصنع للمشروبات الروحية، ومصنع للطوب، كمـا       ، )٢(والنسيج والمعدات الحربية، واألخشاب   

إضافة إلـى مركـزين صـحيين       ، )٣(وأقيم فندقان فيها  . يوجد فيها بعض الصناعات اإللكترونية    

وعـدة فـروع    ومعهد متوسط للكهرباء وكلية للدراسات الدينية، ومحكمة مدنية، ودار للسينما،           

  . )٤(للبنوك اإلسرائيلية

   )٥("خارصينا" مستوطنة رامات مامرية -ب

م إلى الشمال من مستوطنة كريات أربع فـي موقـع           ١٩٨٣أقيمت هذه المستوطنة عام     

 كـم،   ١،٥على رأس تله تشرف على األحياء الشرقية لمدينة الخليل، وتبعد عن كريات أربـع               

                                                           
 
  . ٧١مرجع سابق، ص : الجعفري) 1(

  . ٩٠مرجع سابق، ص : أبو صبيح) 2(

  . ١٣مرجع سابق، ص : حنتش) 3(

  . ٩٠مرجع سابق، ص : أبو صبيح) 4(

  ). ٥(موقع المستوطنة على الخريطة رقم : أنظر) 5(
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 رئيسي،ومدخلها الرئيسي يقع على الـشارع االلتفـافي         ترتبط مع مستوطنة كريات أربع بشارع     

تشكل مع كريـات أربـع      ، )١(سميت بهذا االسم نسبة لجبل خارصينا المقامة عليه       ). ٦(٦٠رقم  

حائطا استيطانيا شرقيا لمدينة الخليل ، وقد أقيمت البنية التحتية للمستوطنة في موقع متوسط بين               

كما تمت مصادرة   ، )٢( دونماً ٣٧٠٠ة الخليل على مساحة     كريات أربع و األحياء العربية في مدين      

 دونماً إلى الجنوب من محطة الوقود،       ٨٣ثم  ،  دونماً لعمل محطة وقود على مدخلها الشرقي       ٦٦

  . )٣(وتعود هذه األراضي لعائلة جابر

 وحدة سكنية ١٤٤ وحدة سكنية في هذا الموقع ضمن مخطط يشمل بناء          ١٨بداية تم بناء    

رائيلية، وبعض المرافق األخرى بموجب مشروع تنظيم تفصيلي صادر عما يسمى           للشرطة اإلس 

ويتم اآلن توسيع هذه المستوطنة من الجهـة        . مجلس التنظيم األعلى في بيت إيل فرع االستيطان       

التلحمي، األجرب،  : الشمالية باتجاه منطقة البويره، حيث تم االستيالء على أراض تابعة لعائالت          

  . )٤(مستوطنة خارصينا مع كريات أربع وحدة واحدة، لها مجلس محلي مشتركتشكل . أبو كرش

   )٥( حاجاي-ج

 م على أراضي مدينة الخليل، ترتفع عن سطح البحر          ١٩٨٤أقيمت هذه المستوطنة عام     

 وخطي  ١٥٨ -١٥٧كم، وتقع بين خطي طول      ٣م، وتبعد عن مدينة الخليل باتجاه الجنوب        ٨٨٦

وهي مستوطنة دينية تابعـة     ، *ذا االسم نسبة إلى النبي حجاي     سميت به . )٦(١٠١ -١٠٠عرض  

                                                           
 
  .١٤مرجع سابق، ص : حنتش) 1(

  . المرجع نفسه) 2(

  . ١٦مرجع سابق، ص : الزرو) 3(

  . ١٤مرجع سابق، ص : حنتش) 4(

  ). ٥(رقم أنظر الخريطة ) 5(

  . ١٧مرجع سابق، ص: التفكجي) 6(
مرجـع  : المـسيري : وهو اسم عبري يعني عيد أنظر     ، م،  ق ٥٢٠أحد األنبياء اليهود صغار العمر عاش سنة        : حاجاي *

 .١٢٢، ص ٥سابق، ج
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وحدة سكنية، تم   ١٥٠م  ١٩٩١إداريا لمجلس هار حفرون اإلقليمي، بلغ عدد وحداتها السكنية عام           

  .)١( مستوطنا فيها عند تأسيسها٥٠توطين 

  

  

  . )٢(م٢٠٠٠عدد سكان مستوطنة حاجاي حتى عام . ٥جدول رقم 

 ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٧ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٨٥ السنة 
 ٤٤٣ ٣٩١ ٢٣٥ ٢٢٥ ٢٠٠ ٥٠ عدد السكان

وسعت هذه المستوطنة من الجهة الغربية، بعد مصادرة أراض تابعة لعـائلتي النتـشه              

والدميري من سكان مدينة الخليل، كما صودرت عدة دونمات حول المستوطنة لوضع كرافانات             

ة من الجهة الغربية ، كخطوة أولية       عليها، ونصب عامود اتصاالت على تلة بعيدة عن المستوطن        

لضم األراضي الواقعة بين المستوطنة والعامود الجديد، كما صـودرت أراٍض تابعـة لعـائلتي               

 ٩٣،٦٢٦م حوالي   ١٩٩٩وبلغت المساحة العمرانية لهذه المستوطنة عام       ، )٣(الطوباسي والريحية 

  . )٤(دونم

  )٥( هار منوح-د

                                                           
 
  .٦٦مرجع سابق، ص : أبو صبيح) 1(

 : الجدول من عمل الباحث والمصادر) 2(
 . ٩٦مرجع سابق، ص : المصري، عماد

 . ١٦مرجع سابق، ص : الزرو
 . ٦٦مرجع سابق، ص : أبو صبيح

Infringements in Hebron District، Op.cit P35.  

  . ١٦مرجع سابق، ص : حنتش) 3(

  . ٩٦مرجع سابق، ص : المصري، عماد) 4(

  ). ٥(أنظر الخريطة رقم ) 5(
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م علـى   ٥/٩/١٩٨٢جنوبي مدينة الخليل بتاريخ     أقيمت هذه المستوطنة كنقطة عسكرية      

م عن سطح البحر، وتقع بـين  ٩٤٠ترتفع ، )١(قسم من جبل منوح وخلة الدير من أراضي الخليل      

تم اإلعالن عن إيداع مشروع تنظيم عام . ١٠٢ -١٠١ وخطي عرض   ١٦٠ -١٥٩خطي طول   

 على  ٦ض رقم   م في حو  ٥/٦/١٩٩٢ لبناء حي سكني هار منوح بتاريخ        ٥١٠/١٥تفصيلي رقم   

  . )٢(قسم من جبل منوح وخلة الدير في أراضي الخليل

 اإلسـرائيلي   -يوجد فيها حاليا ما يسمى اإلدارة المدنية ومكتب االرتبـاط الفلـسطيني           

باإلضافة إلى وجود معسكر للجيش اإلسرائيلي يحوي عدداً من الدبابات والسيارات العـسكرية             

أراض مجاورة تعود لعائلتي أبو سنينة وأبو تركـي،         وقد تم توسيع هذه المستوطنة على حساب        

وتبلـغ مـساحة    ، )٣(٦٠كما فتح طريق إلى الشمال من هذه المستوطنة لربطها بـشارع رقـم              

  . )٤( دونم٣٠٠األراضي التي صودرت لبناء هذه المستوطنة حوالي 

   المستوطنات الصهيونية في محافظة الخليل -ب

نذ بداية االحتالل علـى مدينـة الخليـل بـزرع           ركزت سلطات االحتالل اإلسرائيلي م    

المستوطنين داخلها، ثم انطلقت في باقي منطقة الخليل، حيث زرعت المستوطنات مـن جميـع               

  : جهاتها وهي

 . المستوطنات المقامة على األراضي الشمالية

 . المستوطنات المقامة على األراضي الغربية

 . جنوبيةالمستوطنات المقامة على األراضي الشرقية ال

  المستوطنات المقامة على األراضي الشمالية لمحافظة الخليل : ثانياً
                                                           

 
  . ١٢مرجع سابق، ص : الزرو) 1(

  .١٦مرجع سابق، ص : التفكجي) 2(

  . ١٥مرجع سابق، ص : شحنت) 3(

  .٣١مرجع سابق، ص : أبو صبيح) 4(
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   )١( كفار عتصيون-أ

م، على الطريق الرئيـسي الـذي يـربط         ١٩٦٧/ ٩/ ٢٥أقيمت هذه المستوطنة بتاريخ     

الخليل ببيت لحم والقدس، في الموقع القديم للمستوطنة اليهودية التي حملت نفس االسم في عهـد                

، م١٩٦٧م إلى معسكر للجيش األردني حتى عام        ١٩٤٨ب البريطاني، ثم تحولت بعد عام       االنتدا

وهي أول مستوطنة صهيونية أقيمت في الضفة الغربية بعد االحتالل اإلسـرائيلي، علـى يـد                

 وقد أطلق عليهم    )٢(مجموعة من المستوطنين المتدينين من أبناء مستوطني كفار عتصيون السابقة         

ا السبب، حيث أقاموا في المباني التي كانت مخصصة للجيش األردني قبل عام             اسم العائدون لهذ  

  . )٣(م١٩٦٧

احتلت كفار عتصيون مكانة خاصة لدى سلطات االحتالل اإلسـرائيلي،حيث اعتبرهـا            

يغئال آلون نائب رئيس الوزراء في حينه منطقة مهمة من الناحية األمنية لمدينة القدس، فوقوعها               

"  فيعتبرها وطن اآلباء حديثي العهد     *سي أكسبها هذه الميزة ، أما حزب المفدال       على الشارع الرئي  

  . )٤(ويجب االستيطان فيه" م١٩٤٨الذين سكنوا هذه المستوطنة حتى عام 

ساهم فـي   " هولتسمان"سميت كفار عتصيون بهذا االسم نسبة إلى شخص ألماني يدعى           

، وكفار تعنـي    "الشجرة"يعني اسم هولتس    م، و ١٩٣٤تأسيسها في عهد االنتداب البريطاني عام       

  . )٥(قرية وعتصيون تعني الشجرة، ليصبح االسم قرية الشجرة

                                                           
 
  ). ٥(موقع المستوطنة على الخريطة رقم : أنظر) 1(

  .٧٥مرجع سابق، ص : الجعفري) 2(

  .٩٨ص ، ١٩٧١ لبنان، -، شركة يوراسي للتجارة، بيروت٣شؤون فلسطينية، عدد ) 3(
لعلمانية القائلة بان الدين موضـوع شخـصي مرجعـه          حزب صهيوني ديني يرفض الفكرة الصهيونية ا      : حزب المفدال  *

، ٧مرجـع سـابق، ج    : المسيري: انظر. الضمير، وهذا الحزب عبارة عن اتحاد حزبي هامزراحي وهابوعيل هامزراحي         

 .٢٣٠ص

  . ١٠٠ -٩٩مرجع سابق، ص ) 4(

  . ٧٤مرجع سابق، ص : عبد الهادي) 5(
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 مستوطناً نصفهم من الشابات والنصف اآلخـر مـن          ٥٠م  ١٩٦٨بلغ عدد سكانها عام     

م إلـى   ١٩٧٧وصل عدد سكان هذه المستوطنة عام       ، )١ (** من أفراد الناحال   ٢٠بينهم  ، الشباب

من الواليات المتحدة،   % ٢٥و، من فرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا    % ٢٥هم   مستوطن من  ٥٠٠

  .)٢(من سكان البالد% ٥٠و

  : )٣(م١٩٩٩ عدد سكان مستوطنة كفارعتصيون حتى عام .٦جدول رقم 

 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٦ ١٩٩٢ ١٩٧٧ ١٩٦٨ السنة 
عـــــدد 

 السكان
٤٣١ ٤١٥ ٤١٨ ٤٧٠ ٥٠٠ ٥٠ 

 لبلدتي بيت أمر قضاء الخليل وبيـت فجـار           دونم من أراض تابعة    ١٠٠٠تم مصادرة   

 دونم من أراضي القرى المجاورة لها       ٤٥٠٠ومصادرة  ، )٤(قضاء بيت لحم لبناء هذه المستوطنة     

وفيها مزرعة دواجن، ومـصنع     . )٥ (*لبناء وتوسيع بقية مستوطنات كتلة غوش عتصيون السبعة       

ميـدان للتـدريب وفنـدق      للشموع، ومصنع للحديد وروضة أطفال ومدرسة ومطعم وكنيس، و        

  . )٦(صغير

                                                           
 

في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعتمد على الزراعة، وهي تعمـل           وهو نوع من أنواع المستوطنات الصهيونية       : ناحال **

بالتعاون مع دائرة االستيطان التابعة للوكالة اليهودية، ومع الجيش اإلسرائيلي، ثم يتطور الناحا ل ليصبح مستوطنة مدنية،                 

 Shtayyeh،Mohammad: Scenarios on Jewish Settlements in the: أنظر.  مستوطن٦٠-٥٠عدد سكانه من 

West Bank and Gaza strip  ،Albireh  ،Palestine ،2000 ،p15. 

  . ١٠٠شؤون فلسطينية، مرجع ساق، ص ) 1(

  . ٧٣مرجع سابق، ص : عبد الهادي) 2(

 : الجدول من عمل الباحث والمصادر) 3(
 . ٧٣مرجع سابق، ص : عبد الهادي

 . ١٠٠شؤون فلسطينية، مرجع سابق، ص 
Infringements in Hebron District،Op.cit، p 35.   

  . ٧٣مرجع سابق، ص : عبد الهادي) 4(
. كفار عتصيون، روش تسوريم، تكواع، العيزر، مجدال عوز، افرات، ايلون شـفوت   : مستوطنات غوش عتصيون وهي    *

 . ٧٦مرجع سابق، ص : الجعفري: أنظر
  . ٩٦مرجع سابق، ص : المصري، عماد) 5(

  ).٥(أنظر موقع المستوطنة على الخريطة رقم . ٧٥مرجع سابق، ص : الجعفري) 6(
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   )١( كرمي تسور-ب

/ ٦وبتـاريخ   ،م على أراضي بلدتي بيت أمر وحلحول      ١٩٨٤أقيمت هذه المستوطنة عام     

كم ١و، )٢(كم عن بلدة حلحول من الجهة الشمالية      ٣تبعد  . م تحولت إلى مستوطنة دائمة    ١٩٨٥/ ٩

 وخطـي   ١٦٠ -١٥٩ي طول   م عن سطح البحر، وتقع بين خط      ٩٦٧عن بلدة بيت أمر، ترتفع      

سميت بهذا  . ٦٠وتتصل مع كتلة غوش عتصيون االستيطانية عبر شارع         ، ١١٣ -١١٢عرض  

االسم نسبة إلى كروم العنب المنتشرة في المنطقة ونسبة إلى المدينة التوراتيـة القديمـة بيـت                 

وف تتبع إداريا لمجلس غوش عتسيون اإلقليمي، وهي مستوطنة مجتمعية من فئـة اليـش             . تسور

 مـستوطناً داخلهـا حتـى عـام         ٤١تم توطين   . )٣(كهالني، وتابعة لحركة هبوعيل همزراحي    

  . )٤(م١٩٩٩عدد سكان مستوطنة كرمي تسور حتى عام . ٧جدول رقم   .م١٩٨٥

 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٨٥ السنة 
عـــــدد 

 السكان 
٤٣٧ ٤١٧ ٣٩٨ ٣٧٣ ٢١٠ ١٦٠ ٤١ 

 دونم من أراضي بلدتي بيت أمر وحلحول مـن          ٤٠٠صادرت سلطات االحتالل حوالي     

البربـراوي،  : لبناء هذه المستوطنة، وتعود هذه األراضي لعائالت      ، ١١٧الحوض الطبيعي رقم    

حـوالي  ١٩٩٩وبلغت المـساحة العمرانيـة لهـذه المـستوطنة عـام            . )٥(أبو دية، أبو يوسف   

  . )٦(دونما١٧٠ً

                                                           
 
  . ٩٤مرجع سابق، ص : أبو صبيح) 1(

  .١٣مرجع سابق، ص : التفكجي) 2(

  . ٩٥مرجع سابق، ص : أبو صبيح) 3(

 : الجدول من عمل الباحث والمراجع) 4(
 . ٩٤مرجع سابق، ص : أبو صبيح

Infringements in Hebron District،Op.cit، p 35.  
  

  .م٢٠٠٣ فلسطين، -، حلحول"تسوية األراضي " ، باسم ٣/١٢فات بلدية حلحول، ملف رقم مل) 5(

  . ٩٦مرجع سابق، ص : المصري، عماد) 6(
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   )١( تسوريف-ج

م كنقطة ناحال، ثم حولت إلى مـستوطنة        ١٩٨٢ / ٢ /١٤أقيمت هذه المستوطنة بتاريخ     

وصادقت الحكومـة اإلسـرائيلية علـى إقامتهـا رسـمياعام        ، م١٩٨٣/ ١٠/ ١٥دائمة بتاريخ   

م عـن   ٧٥٠تقع هذه المستوطنة على قمة جبل يطل على قرية صوريف، ويرتفـع             . )٢(م١٩٨٥

  . )٣(١١٧ -١١٦وخطي عرض ، ١٥٧ -١٥٦سطح البحر، ويقع بين خطي طول 

سميت بهذا االسم نسبة إلى قرية صوريف العربية المقامة على أراضيها، وتتبع إداريـا              

 وحدة، وبلغ عدد    ٣٠م  ١٩٩١بلغ عدد وحداتها السكنية عام      . لمجلس غوش عتسيون االستيطاني   

 دونم من أراضي قريـة صـوريف        ٥٠٠تم مصادرة   ، )٤( مستوطنين ١١٠م  ١٩٩١سكانها عام   

م نهائيا حيث لم    ١٩٩٨أخليت هذه المستوطنة من سلطات االحتالل عام        . )٥(لبناء هذه المستوطنة  

تعد قائمة اآلن، وقام أصحاب األراضي باستعادة أراضيهم التي كانت مصادرة من قبل سـلطات        

  . )٦(االحتالل لهذه المستوطنة

  " )٧(أسفر" متساد -د

بـة  م علـى أراضـي خر     ١٩٨٣/ ٨/ ١أقيمت هذه المستوطنة كنقطة ناحال بتـاريخ        

م حولـت إلـى     ١٩٨٤/ ٧/ ٢٣الزعفران الواقعة على أراضي قريتي الشيوخ وسعير، وبتاريخ         

كم باتجاه شمال شرق الخليل، وتقع جنوب شرق قرية         ١٠تبعد عن مدينة الخليل     . مستوطنة دائمة 

 ١٦٨ -١٦٧م، بـين خطـي طـول        ٩٤٥ترتفع عن سطح البحر     . )٨(كم٦السموع وتبعد عنها    

                                                           
 
  ). ٥(أنظر موقع المستوطنة على الخريطة رقم ) 1(

  . ٥٤مرجع سابق، ص : أبو صبيح) 2(

  . ١٧مرجع سابق، ص : التفكجي) 3(

  .٥٤مرجع سابق، ص : أبو صبيح) 4(

  . ٣٠مرجع سابق، ص : المركز الجغرافي الفلسطيني )5(

  . ٢٠٠٣ ١٠/ ١٦زيارة ميدانية للباحث لموقع المستوطنة بتاريخ . ٢٢مرجع سابق، ص : حنتش) 6(

  ). ٥(أنظر موقع المستوطنة على الخريطة رقم ) 7(

  . ١٠٢مرجع سابق، ص : أبو صبيح) 8(
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، وبلـغ عـدد     "كرافانات  " يوتها عبارة عن بيوت متنقلة مؤقتة       ب. ١١١ -١١٠وخطي عرض   

 عائلة، معظمهم من المتدينين، وحسب المخطـط سـيبلغ عـدد            ٥٠م حوالي   ١٩٩٢سكانها عام   

  . )١( عائلة٢٢٠٠سكانها 

والذي يعرف أيضا ببئر الزعفران، ويقع فـي        ، سميت بهذا االسم نسبة إلى بئر األصفر      

، *لمستوطنة، وتعتبر مستوطنة زراعية تابعة لحزب أغودات يسرائيل       نفس الموقع المقامة عليه ا    

تبلغ مساحة األراضي المصادرة من قريتي سـعير  . )٢(وتتبع إداريا لمجلس هار حفرون اإلقليمي  

 حـوالي   ١٩٩٩وبلغت مساحتها العمرانية عام     ، )٣( دونم تقريبا  ٦٠٠٠والشيوخ لصالحها حوالي    

  . )٤( دونما٣٤،٨٢٦ً

  " شمعون " متساد -هـ

م على أراضي قريتي سعير والشيوخ في موقع قنـان          ١٩٩١أقيمت هذه المستوطنة عام     

كم من مستوطنة متساد إسفر، وتشرف على وادي غـار والبحـر            ١السيد والكانوب، على بعد     

 ١٦٩-١٦٨م، وتقع بين خطـي طـول        ٩١٣الميت من الجهة الشرقية، ترتفع عن سطح البحر         

تبر مجمعاً للبيوت المتنقلة التي تقوم سلطات االحتالل بنقلهـا          تع. )٥(١١٢ -١١١وخطي عرض   

بين الحين واآلخر إلى أي منطقة تريدها، لذلك فإن عدد بيوتها غير ثابت، وبلـغ عـددها عـام              

 كرافان، وجميعها فارغة من السكان باستثناء ثالثـة يوجـد فيهـا ثـالث               ٤٢م حوالي   ٢٠٠١

                                                           
 
  . ١٣مرجع سابق، ص : التفكجي) 1(
م، وهو عبارة عن تنظيم ديني يضم جميع الجماعات الدينية األرثوذكسية في            ١٩١٢تأسس عام   : رائيلحزب أغودات يس   *

ألمانيا وبولندا ولتوانيا كمجموعة متحدة ضد الصهيونية، وبرنامجها هو توحيد شعب إسرائيل حسب تعاليم التوراة بجميـع                 

بعـد هـذا    . م١٩٣٧االستيطان في فلسطين حتى عام      مظاهر الحياة االقتصادية والسياسية والروحية، عارض هذا الحزب         

م ودخل أعضاء الحزب إلـى منظمـة الهاغانـا          ١٩٤٤التاريخ تعاون مع الحركة الصهيونية وأقام الحزب مستوطنة عام          

م تحول الحزب إلى حركة عنصرية تلعب دورا خطيرا في تربية األجيال اليهودية على كـره                ١٩٦٧اإلرهابية، وبعد عام    

 .٢٨٧ -٢٨٦، ص ٦مرجع سابق، ج: المسيري: رأنظ. العرب

  . ١٠٣مرجع سابق، ص : أبو صبيح) 2(

  . ١٦مرجع سابق، ص : حنتش) 3(

  . ٩٦ص : مرجع سابق: المصري، عماد) 4(

  . ١٣مرجع سابق، ص : التفكجي) 5(
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، )٢( دونـم تقريبـا    ٣٠٠رة لصالح هذه المـستوطنة      وتبلغ مساحة األراضي المصاد   ، )١(عائالت

  . )٣(دونم١١٦,١٤٣ حوالي ١٩٩٩وبلغت مساحتها العمرانية عام 

  المستوطنات المقامة على األراضي الغربية لمحافظة الخليل : ثالثاً

   )٤( تيليم-أ

 كنقطة ناحال، على أراٍض تابعـة لقريـة         ٢٨/٤/١٩٨٢أقيمت هذه المستوطنة بتاريخ     

لى الطريق الواصل بين الخليل وبيت جبرين جنوبي ترقوميا، ثم تحولت إلى مستوطنة             ترقوميا ع 

م، وتقـع   ٧٣٠ترتفع عن سطح البحر     . )٥(كم٨وتبعد عن الخليل    ، .١٣/١١/١٩٨٣دائمة بتاريخ   

 يهودياً فـي هـذه      ٣١تم توطين   . )٦(١٠٨ -١٠٧ وخطي عرض    ١٥٤-١٥٣بين خطي طول    

  .١٩٨٣مستوطنة دائمة عام المستوطنة عند بداية تحويلها إلى 

  : )٧(١٩٩٩عدد سكان مستوطنة تيليم حتى عام . ٨جدول رقم 

 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٦ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٨٤ السنة 
 ١٠٥ ٩٦ ٨٨ ٧٠ ٥٥ ٣١ عدد السكان

يعني اسم هذه المستوطنة تلم الحراثة، مما يدل على أنها مـستوطنة زراعيـة، وتتبـع                

تم توسيعها من الناحية الشمالية وأقـيم       . )٨(ون اإلقليمي لحركة حيروت وإدارياً تتبع لمجلس حفر     

يعرف -عليها عدد من البيوت البالستيكية الزراعية، كما أقيم معسكر لقوات االحتالل اإلسرائيلي           

                                                           
 
  . ١٦مرجع سابق، ص : حنتش) 1(

  ١٣مرجع سابق، ص : التفكجي) 2(

  . ٩٦مرجع سابق، ص: المصري، عماد) 3(

  ). ٥(موقع المستوطنة على الخريطة رقم : أنظر) 4(

  .٥٢مرجع سابق، ص : أبو صبيح) 5(

  . ١٨مرجع سابق، ص : التفكجي) 6(

  : الجدول من عمل الباحث والمراجع) 7(

 . ٥٣مرجع سابق، ص : أبو صبيح
Infringements in Hebron District،Op.cit، P 35.  

  . ٩٦مرجع سابق، ص : المصري، عماد

  . ٥٣مرجع سابق، ص : أبو صبيح) 8(
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 على رأس تلة مرتفعة تشرف على بلدتي ترقوميا وبيت كاحل، والتلة هي خربة              -بمعسكر تيليم 

  . )١(كم٢ تم شق شارع خاص بالمعسكر يبلغ طوله حوالي قبره إلى الشمال من مستوطنة تيليم،

 دونماً مزروعة بالعنب والزيتون     ٢٠ دمرت جرافات المستوطنين     ١٣/٥/١٩٩٨بتاريخ  

تعود لعائلتي المرقطن وأبو ساكور، وأنشىء عليها خزان ضـخم للميـاه لتغذيـة المـستوطنة                

 ٩٣٤راضي بلدة ترقوميا لصالحها     وتبلغ مساحة األراضي العربية المصادرة من أ      . )٢(والمعسكر

  . )٤( دونما٢١٧ًوبلغت مساحتها العمرانية ، )٣(دونماً

  

  

  )٥( أدورا-ب

 كنقطة ناحال، وتحولت إلى مستوطنة دائمة       ١٤/١/١٩٨٤أقيمت هذه المستوطنة بتاريخ     

كـم إلـى    ١٠، تم إقامتها على أراض تابعة لبلدتي ترقوميا ودورا على بعد            ٥/٩/١٩٨٤بتاريخ  

م، وتقـع   ٦٣٠ترتفع عن سطح البحـر      . )٦(ب الغربي من مدينة الخليل، وغرب بلدة دورا       الجنو

 وخطـي   ١٥٢-١٥١على الطريق السريع الواصل بين بيت جبرين والخليل وعلى خطي طول            

  . )٧(١٠٧ -١٠٦عرض 

  .تم توطين عدد من العائالت اليهودية في هذه المستوطنة

                                                           
 
  ٢١مرجع سابق، ص : حنتش) 1(

  . ٧١م، ص ١٩٩٨: التقرير السنوي لوزارة اإلعالم الفلسطينية) 2(

  . ٢٥مرجع سابق، ص : الزرو) 3(

  . ٣٠مرجع سابق، ص: المركز الجغرافي الفلسطيني) 4(

  ). ٥(موقع المستوطنة على الخريطة رقم : أنظر) 5(

  . ٢٣رجع سابق، صم: أبو صبيح) 6(

  . ١٧مرجع سابق، ص : التفكجي) 7(
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  : )١(١٩٩٩ عام  عدد سكان مستوطنة أدورا حتى.٩جدول رقم 

 ١٩٩٩ ١٩٩٧ ١٩٩٥ ١٩٩١ ١٩٨٤ السنة 
 ٣٠٠ ٢٢٩ ٢٠٧ ٢٠٠ ٩٩ عدد السكان

 وحـدة، وكانـت الخطـة بنـاء     ٥٠ بلغ عدد وحداتها الـسكنية       ١٩٩١ / ١٢في شهر   

 ٤٠٠٠وبعد تعديل المخطط الهيكلي للمستوطنة أصبحت الخطة تقضي ببنـاء           ،وحدة سكنية ٣٠٠

لحركة بيتار التابعة لحيروت، وهي مستوطنة زراعية تعتمد        وحدة سكنية، وتتبع هذه المستوطنة      

التـي يوجـد فيهـا      ،في اقتصادها على الزراعة وبعض الصناعات الخفيفة مثل صناعة الخزف         

  . )٢(مصنع إلنتاجه

سميت بهذا االسم نسبة إلى كلمة ادوريم التوراتية، ويعتقد أيضاً بأن اسمها مأخوذ مـن               

امة هذه المستوطنة على أراضيها، وتتبع لمجلـس هـار حفـرون            اسم القرية العربية دورا المق    

  . )٣(اإلقليمي

تم توسيعها من الجهة الشرقية، إذ أقيم العديد من المباني، كما تم ربطها بمستوطنة تيليم               

وتبلـغ مـساحتها    ، ١٩٩٦ )٤(كم تم شقه عام   ١،٥الواقعة إلى الشمال منها بواسطة شارع بطول        

  . )٥(دونم١٠٥العمرانية 

   ناحال ادورايم -ج

                                                           
 
 : الجدول من عمل الباحث والمراجع) 1(

 . ٢٣مرجع سابق، ص : أبوصبيح
 . ٩٦مرجع سابق، ص : المصري، عماد
  . مرجع سابق، ص ز: المصري، محمد

  . ٢٣مرجع سابق، ص : أبو صبيح) 2(

  . المرجع نفسه) 3(

  . ٢١مرجع سابق، ص : حنتش) 4(

  . ٣٠مرجع سابق، ص: لمركز الجغرافي الفلسطينيا) 5(
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 على أراض تابعة لبلدة دورا في منطقة تدعى المجنونـة،           ١٩٧٩أقيم هذا المعسكر عام     

، ويقع هذا المعسكر بين جبلين، ويطل على ١٩٦٥مكان معسكر أردني أقيم في هذه المنطقة عام        

الل حولته سلطات االحتالل إلى كلية عسكرية لتدريب قوات االحـت         . مخيم الفوار جنوب الخليل   

: اإلسرائيلي، إذ تم االستيالء على مساحات واسعة من األراضي غرب المعسكر وتعود لعائالت            

أما بخصوص  . )٢( دونم ٧٥وتبلغ مساحته العمرانية    ، )١(وأوالد محمد ، عمرو، أبو شرار ، الشامي

  . عدد سكان هذا المعسكر فهو غير معروف لعدم وجود أي معلومات تتحدث عن عدد سكانه

  هوت  نيجو-د

م، وتقع بين خطي    ٧٠٧ في منطقة ترتفع عن سطح البحر        ١٩٨٤أقيم هذا المعسكر عام     

ويقع غربي بلدة دورا بالقرب مـن خربـة         ، )٣(١٠١ -١٠٠ وخطي عرض    ١٤٩ -١٤٨طول  

المنازل المقامة فيه عبارة عن بيوت متنقلة، بقيت كذلك حتـى زيـارة شـارون لهـذا                 . فقيقيس

فأعلن عن تحويلـه    ،  وزير اللجنة السكنية في حكومة نتنياهو      المعسكر عندما كان يشغل منصب    

  . )٥( دونم٦٦وتبلغ مساحتها العمرانية ، )٤(إلى مستوطنة مدنية

  المستوطنات المقامة على األراضي الشرقية الجنوبية لمحافظة الخليل : رابعاً

   )٦( بيت يتير-أ

 جنوب مدينـة الخليـل      م كنقطة ناحال  ١٩٧٧أقيمت هذه المستوطنة في شهر أيلول عام        

وإلى الجنوب من قريتي يطا والسموع، أقامتها مجموعة من المستوطنين مـن أنـصار حركـة                

غوش إيمونيم االستيطانية، وبمساهمة الصندوق القومي اليهودي، تم هجرها لمدة قصيرة لعـدم             

                                                           
 
  . ٢٠مرجع سابق، ص : حنتش) 1(

  . ٣٠مرجع سابق، ص: المركز الجغرافي الفلسطيني) 2(

  . ١٧التفكجي، مرجع سابق، ص ) 3(

  . ٢٠حنتش، مرجع سابق، ص) 4(

  . ٣١مرجع سابق، ص: المركز الجغرافي الفلسطيني) 5(

  ). ٥(خريطة رقم موقع المستوطنة على ال: أنظر) 6(
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مركزها أعيد بناء هذه المستوطنة من جديد في موقع يبعد عن           . )١(وجود مستوطنين يسكنون بها   

، ويرتفع عن سـطح     ٨٧ -٨٦ وخطي عرض    ١٠١-١٠٠م، ويقع بين خطي طول      ٥٠٠القديم  

م، ويوجد بالقرب منـه     ١٩٦٧ م، وهذا الموقع كان مركزاً للجيش األردني قبل عام           ٨٥٠البحر  

تـم  . خربة التوامين، هربات النبي، رأس بئر العدا، وخربة أم القـريتين          : عدد من الخرب مثل   

 عائلـة، وحـسب     ٤١م  ١٩٩٠عائالت اليهودية في هذه المستوطنة بلغت عام        توطين عدد من ال   

  . )٢( عائلة٣٠٠الخارطة الهيكلية سيبلغ عددها 

  : )٣(م١٩٩٩ عدد سكان مستوطنة بيت يتير حتى عام .١٠جدول رقم 

 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٨٣ ١٩٧٧ السنة 

عــــدد 

 السكان
٤٤٤ ٤٠٤ ٣٦٨ ٣٣٧ ٢٩٥ ٩٦ ١٥ 

 وهي مستوطنة زراعية تنتشر فيهـا مـزارع         *المستوطنة من فئة الموشاف   تعتبر هذه   

تم توسيعها من الجهة الشمالية حتى وصـلت        . األغنام واألبقار التي تقع في الجهة الجنوبية منها       

وقد تم مصادرة مساحات واسـعة مـن األراضـي          ، )٤( م عن خربة هريبة النجار     ١٠٠إلى بعد   

 دونم أخرى في    ٤٠٠ دونم، و  ٧٠٠٠م تم مصادرة    ١٩٧٧عام  العربية المجاورة، ففي شهر آب      

                                                           
 
  . ١١٠-١٠٩مرجع سابق، ص : الجعفري) 1(

  .٩مرجع سابق، ص : التفكجي) 2(

 : الجدول من عمل الباحث والمراجع) 3(

 . ١١٠مرجع سابق، ص : الجعفري

  . مرجع سابق، ص: المصري، محمد

Infringements in Hebron D istrict،Op.cit, P 30.   
عية تعاونية أنشئت بواسطة مستوطنين انشقوا عن الكيبوتس، وذلك لمعارضـتهم           وهو عبارة عن مستوطنة زرا    : موشاف *

 :shtayyeh: أنظـر .  أسرة، ويكون للفرد فيها دخل خاص به١٠٠ -٦٠للحياة الجماعية، متوسط عدد سكان الموشاف 
Op.cit,p16. 

  . ١٨مرجع سابق، ص : حنتش) 4(
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وتبلـغ مـساحتها    ، )١(شهر حزيران من نفس السنة من عشيرة الدعاجنة، وخربـة أم الزيتـون            

  . )٢( دونم٣٠٠العمرانية 

   زوهر -ب

 كنقطة ناحال جنوبي مدينة الخليـل،       ١٩٧٧أقيمت هذه المستوطنة في تشرين أول عام        

 كـم   ١٢ة العربية الواقعة على طريق الخليل بئر السبع، وتبعد حوالي           على أراضي بلدة الظاهري   

في موقع كان في السابق معسكراً      " *الحارس الفتى " أقامتها حركة هشومير هتسعير     . عن الخليل 

  . )٣(م١٩٦٧للجيش البريطاني، ومن ثم معسكراً للجيش األردني فيما بعد حتى عام 

 وخطـي عـرض     ١٤٩ -١٤٨ خطي طول     م، وتقع بين   ٦٥٠ترتفع عن سطح البحر     

 إلـى مركـز اعتقـال       ١٩٨٧، تم استخدامه كمعسكر لجيش االحتالل، ثم حول عام          ٩١ -٩٠

أزيل هذا المعسكر بعد اتفاقية أوسلو، وتم تـسليمه للـسلطة   . )٤(وتحقيق ألبناء الشعب الفلسطيني  

وتبلـغ مـساحته    ، )٥( وحالياً يستخدم مركزاً للشرطة الفلـسطينية      ١٩٩٦الوطنية الفلسطينية عام    

  . )٦( دونما٤٢,٦٨٠العمرانية 

   )٧( ماعون-ج

                                                           
 
  . ١٠٩مرجع سابق، ص : الجعفري) 1(

  . ٣٠مرجع سابق، ص : افي الفلسطينيالمركز الجغر) 2(
م على يد مجموعة    ١٩٠٩منظمة صهيونية عسكرية، أسست في فلسطين عام        ": الحارس الفتى   " حركة هشومير هتسعير     *

في البداية كانت منظمة سرية تولـت       . يتسحاق تسفي، إسرائيل جلعادي، السكندر زيد، إسرائيل شوحط       : من الصهاينة وهم  

ي الجليل مقابل أجر مالي، ثم عملت على إقامة المستوطنات في فلسطين فأسست أول مستوطنة لهـا            حراسة المستوطنات ف  

: أنظـر . بعد الحرب العالمية األولى تم حل هذه المنظمة وأنضم أعضاؤها لعصابة الهاغانا           .  م ١٩١٣في تل عداشيم عام     

 . ١٤٠، ص ٧مرجع سابق، ج: المسيري

  . ٣٦مرجع سابق، ص : الجعفري) 3(

  . ١٨مرجع سابق، ص : التفكجي) 4(

  . ٢٠٠٣ / ١٠زيارة ميدانية للموقع بتاريخ) 5(

  .١٤مرجع سابق، ص : الزرو) 6(

  ). ٥(موقع المستوطنة على الخريطة رقم : أنظر) 7(
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 على موقع   )١( على أراضي بلدة يطا العربية     ٣١/١/١٩٨١أقيمت هذه المستوطنة بتاريخ     

، ٩٢ -٩١ وخطي عـرض     ١٦٦ -١٦٥ م عن سطح البحر، وتقع بين خطي طول          ٧٨٤يرتفع  

. ية بالقرب من خربة الكرمـل      كم في أقصى جنوب الضفة الغرب      ٣،٥وتبعد عن الخط األخضر     

أقيمت في البداية كنقطة ناحال ثم حولت إلى مستوطنة مدنية، وتم توطين عدد مـن العـائالت                 

م وحسب المخطط الهيكلي سـوف تبلـغ        ١٩٩٠ عائلة عام    ١٩اليهودية بها، وبلغ عدد العائالت      

  .)٢( عائلة١٢٥٠عدد العائالت فيها 

  : )٣(م١٩٩٩ حتى عام عدد سكان مستوطنة ماعون. ١١جدول رقم 

 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٨٣١٩٩٢ السنة 

عـــــدد 

 السكان
٢٧٨ ٢٤٦ ٢١٨ ١٩٢ ١٧٣ ١٥٠ ٢١ 

" مفـان    "-توسعت هذه المستوطنة من الجهة الشرقية إذ أقيم خارج سياجها ما يسمى ب            

رعة وتعني الضيعة، وسكن فيها مستوطن متعصب يدعى دربن أقام فيها عدداً من المباني، ومز             

م قام ابنه ويدعى دوف ببناء موقع آخر يقع إلى الجنوب من مـستوطنة              ١٩٩٧خيول، وفي عام    

وتعود هذه األراضي لعائالت موسـى خليـل        ، )٤( كم في موقع خلة الخروب     ١ماعون على بعد    

  . )٥(ربعي، وأحمد ومحمود خليل ربعي

عهم مـن الوصـول     قام هذا المستوطن باالعتداء على المزارعين العرب ومضايقتهم بمن        

م، وأزيل هذا الموقع، وفـي      ١٩٩٨إلى مزارعهم حتى تم قتله من قبل المقاومة الفلسطينية عام           

م أعيد بناؤه من قبل مجموعة من المستوطنين، كما أقيمت نقطة عسكرية فيه وخزان              ٢٠٠٠عام  

 للمـستوطنة   للمياه تابع لقوات االحتالل، وزرع جزء منه باألشجار المثمرة، ومن الجهة الغربية           

                                                           
 
  . ٨مرجع سابق، ص : التفكجي) 1(

 : الجدول من عمل الباحث والمراجع) 2(

  . مرجع سابق، ص: المصري، محمد

)3) Infringements in Hebron District،Op.cit, P 30 .  

  . ١٧مرجع سابق، ص : حنتش) 4(

  . ١٥/٤/١٩٩٧: األيام) 5(
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ومن الجهة الشرقية تم مصادرة مـساحة       . جرفت مساحات واسعة مزروعة باألشجار ضمت لها      

ويوجد فيهـا   ، )١(من األراضي بالقرب من مسكن المستوطن دربن أقيمت عليها مزارع للدواجن          

  . )٣( دونما١٦٦ًوتبلغ مساحتها العمرانية ، )٢(مركزاً للدراسات التوراتية

   )٤( أشكولوت-د

م كنقطة ناحال على أراضي عرب الرماضـين فـي          ١٩٨٢يمت هذه المستوطنة عام     أق

، وخطـي   ١٤١ -١٤٠م، وتقع بين خطي طـول       ٦١٤منطقة اإلشارة، ترتفع عن سطح البحر       

 م حولت هذه المستوطنة إلى مستوطنة مدنية، تم توطين عدد من            ١٩٩١، عام   ٨٩ -٨٨عرض  

عائلة، وحسب المخطط الهيكلي سوف يبلـغ       ١٧ م   ١٩٩٢العائالت اليهودية فيها بلغ عددها عام       

  . )٥( عائلة٦٥٠عددها 

  

  

   )٦(م١٩٩ عدد سكان مستوطنة أشكولوت حتى عام .١٢جدول رقم 

 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٢ السنة 

عـــــدد 

 السكان
١٦٢ ١٤٣ ١٢٦ ١٠١ ٧٤ ٦٠ 

بـدأ مـن    كم ي ٧م تم شق شارع جديد كمدخل لهذه المستوطنة يبلغ طوله           ١٩٩٨في عام   

م أصدرت سلطات   ١٩٩٩الشارع الرئيسي القديم الذي يصل بلدة الظاهرية ببئر السبع، وفي عام            
                                                           

 
  . ١٧مرجع سابق، ص: حنتش) 1(

  . ٨مرجع سابق، ص : التفكجي) 2(

  . ٣٠مرجع سابق، ص : المركز الجغرافي الفلسطيني) 3(

  ).٥(موقع المستوطنة على الخريطة رقم : أنظر) 4(

  . ١٢مرجع سابق، ص : التفكجي) 5(

 : الجدول من عمل الباحث والمراجع) 6(

 . مرجع سابق، ص: المصري، محمد

Infringements in Hebron District،Op.cit, P 35.   
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 دونم غرب المستوطنة، وتعود     ٣٠٠االحتالل مشروع تنظيم تفصيلي يقضي بمصادرة أكثر من         

ملكية هذه األراضي لعائالت حجة وعمرو من بلدة دورا العربية، وبموجب هذا المخطط سـيتم               

شرات الوحدات السكنية، وإلى الجنوب من هذه المستوطنة أقيم معسكر لحرس الحدود، ثم             بناء ع 

حول إلى موقع استيطاني جديد باسم سنسانا تابع لهذه المستوطنة تم توسيعه من الجهة الـشمالية                

  . )١( دونم٥٠تبلغ مساحتها العمرانية ". كرافانات"ومعظم بيوت هذا الموقع متنقلة 

   )٢( كرميل-ه

م على أراضي أم الخير شرقي بلدة يطا حيث يـسكن           ١٩٨٢قيمت هذه المستوطنة عام     أ

م، وتقع بـين خطـي طـول        ٧٥٦ترتفع عن سطح البحر     . عرب الصرايرة والهذالين والكعابنة   

  . )٣(كم٦، وتبعد عن الخط األخضر ٩٤-٩٣، وخطي عرض ١٦٨ -١٦٧

 عائلـة،   ٢٨ م   ١٩٩٠عـام   تم توطين عدد من العائالت اليهودية المتدينة فيها بلغـت           

  . )٤(عائلة٦٠٠وحسب المخطط الهيكلي سيبلغ عدد العائالت التي تسكنها 

  :)٥(١٩٩٩عدد سكان مستوطنة كرميل حتى عام . ١٣جدول رقم 

 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٨٣ السنة 

 ٢٥٩ ٢٣٣ ٢١٠ ٢١٥ ١٨٠ ٧١  عدد السكان

 لكهربـاء الطـائرات، وبعـض       أقيمت في هذه المستوطنة صناعات جوية إسـرائيلية       

تم استصالح األراضي الزراعية التي صودرت مـن العـرب و           . الصناعات الخفيفة المتطورة  

  . )٦(زرعت بأشجار الفاكهة، وتضم مزارع لتربية الماشية والدواجن

                                                           
 
  . ١٩مرجع سابق، ص : حنتش) 1(

  . ٣٠مرجع سابق، ص : المركز الجغرافي الفلسطيني) 2(

  ).٥(أنظر موقع المسنوطنة على الخريطة رقم ) 3(

  .٨ص : مرجع سابق: التفكجي )4(

  . المرجع نفسه) 5(

 : الجدول من عمل الباحث والمراجع) 6(

 . مرجع سابق، ص: المصري، محمد
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توسعت هذه المستوطنة على حساب األراضي العربية من الجهة الغربية، إذ تم مصادرة             

 دونم، وزرعت باألشجار الحرجية ، وتم توسيعها من الجهـة الـشرقية             ١٠٠تلة تبلغ مساحتها    

قام المستوطنون بشق شـارع ترابـي حـول         . والشمالية الشرقية وإقامة مزارع للدواجن عليها     

 ٣٠٠األراضي الواقعة إلى الجنوب من المستوطنة في خلة الثعلة وخلة الزيتون، واستولي على              

وتبلغ مساحتها  ، )١(ن المستوطنة تعود ملكيتها لعرب الهذالين     دونم، وصودرت تلة إلى الجنوب م     

  . )٢( دونما٢٥١,٦٢٣العمرانية 

   )٣( سوسيا-و

م كمستوطنة دينية زراعية، بالقرب من خربة سوسـيا      ١٩٨٣أقيمت هذه المستوطنة عام       

، وخطـي   ١٠١ -١٠٠م فوق سطح البحر، وتقع بين خطي طول         ٨٠٠على ارتفاع   ، )٤(األثرية

سميت بهذا االسـم نـسبة إلـى خربـة سوسـيا            .  جنوب شرق قرية السموع    ٨٩ -٨٨عرض  

وقصة إقامة هذه المستوطنة معروفة لسكان بلدة يطا، حيث أقيمت بعد عملية تزويـر              ، )٥(القديمة

للتاريخ والجغرافية ساهم فيها وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي ديـان، الـذي عـرف باهتمامـه                

م ١٩٦٧ف عالم آثار إسرائيلي في حينه بعد حرب حزيـران عـام             إذ اكتش . بالمكتشفات األثرية 

مع أن المكان يضم منبراً ومتوضًأ،      ، موقعاً أثرياً أهداه فيما بعد لديان على أنه معبد يهودي قديم          

حيث كان مأهوالً في عصر المماليك، وقبل اإلسالم أقام فيه اآلراميون، ومنذ ذلك التاريخ حول               

م ١٩٩٠تم توطين عدد من العائالت اليهودية فيها بلغ عددها عـام            . )٦(الموقع إلى كنيس يهودي   

  . عائلة معظمهم من المتدينين٤٢

                                                                                                                                                                          
 

Infringements in Hebron District،Op.cit, P35  

  .٨مرجع سابق، ص : التفكجي

  . ١٧-١٦مرجع سابق، ص : حنتش) 1(

  . ٩٦مرجع سابق، : المصري، عماد) 2(

  ). ٥(قع المستوطنة على الخريطة رقم أنظر مو) 3(

  . ١٧مرجع سابق، ص : حنتش) 4(

  . ٩مرجع سابق، ص : التفكجي) 5(

  . ١١٠مرجع سابق، ص : المصري، عماد) 6(
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  : )١(م١٩٩٩ عدد سكان مستوطنة سوسيا حتى عام .١٤جدول رقم 

 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٢١٩٩٥ السنة 

 ٤٥٠ ٤١٥ ٣٨٣ ٣٥٩ ٣٠٣ ٢٢٥ عدد السكان 

دونم من أراضي يطا في مناطق دور الـسويد،          ١٨٠٠أقيمت هذه المستوطنة على نحو      

كما أقيمت مقبرة من الجهة الشرقية لهذه المـستوطنة وتـم           ، )٢(العطارية، أم العرايس، التوايمين   

م قام المستوطنون بتوسـيع حـدودها مـن الـشمال           ١٩٩٩وفي عام   .  )٣(بناء خزان للمياه فيها   

ج القديم للمـستوطنة، وقـاموا بوضـع        والشرق، ونقلوا أعمدة الكهرباء إلى خارج حدود السيا       

 دونم  ١٥٠ دونمات من أراضي عائلة شريتح إذ فقدت العائلة ما يقارب            ٤كرفانات على مساحة    

 دونماً تعود ملكيتها لعائلـة مـر،        ١٥من أراضيها، وفي نفس العام تم االستيالء على أكثر من           

  .)٥( دونم٢٨٢ة تبلغ مساحتها العمراني. )٤(وذلك ال ستخدامها ألغراض الزراعة

   )٦()بني حيفر، ياكين (  معالي هفار -ز

م كمستوطنة زراعية على أراضي قرية بني نعيم في         ١٩٨٣أقيمت هذه المستوطنة عام     

في البداية سيطرت قوات االحتالل بالسيطرة على موقع آخر شرق مقام النبي            ، )٧(موقع أم حلسة  

لموصل لهذه المنطقة، ثم عـدلت عـن        يقين، وسوت األرض وشقت الشوارع، وعبدت الشارع ا       

سميت بعدة أسماء منها ياكين نسبة إلى قبـر         . )٨(ذلك وأقامت هذه المستوطنة في موقعها الحالي      

                                                           
 
 : الجدول من عمل الباحث والمصادر) 1(

Infringements in Hebron District،Op.cit P ٣٠.   

  . مرجع سابق، ص ز: المصري، محمد

  . ١٥رجع سابق، ص م: الزرو) 2(

  ١٨مرجع سابق، ص : حنتش) 3(

  . ١١٠مرجع سابق، ص : المصري، عماد) 4(

  . ٣٠مرجع سابق، ص : المركز الجغرافي الفلسطيني) 5(

  ). ٥(أنظر موقع المستوطنة على الخريطة رقم ) 6(

  ، ١٦مرجع سابق، ص : الزرو) 7(

  .١٦مرجع سابق، ص : حنتش) 8(
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 -١٩٥م عن سطح البحر، وتقع بين خطـي طـول           ٨٢٥ترتفع  . )١(ياقين القريب من المستوطنة   

  . )٢(١٠٠ -٩٩، وخطي عرض ١٩٦

 ٢١ م   ١٩٩٠ي هذه المستوطنة بلغ عددها عـام        تم توطين عدد من العائالت اليهودية ف      

  .)٣( عائلة٢٥٠عائلة، وحسب الخارطة الهيكلية سيبلغ عددها 

  : )٤(م١٩٩٩ عدد سكان معالي هفار حتى عام .١٥جدول رقم 

 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٢ السنة 

عـــــدد 

 السكان 

٢٧٨ ٢٦٧ ٢٥٦ ٢٣٨ ١٥٩ ٨٥ 

 صودرت مساحات كبيرة من األراضي العربية       يعمل سكان هذه المستوطنة في الزراعة،     

وقد ،  دونماً من أراض تابعة لقرية بني نعيم       ٣٤٢٢م تمت مصادرة    ٢٠/٦/١٩٩١لصالحها ففي   

 دونماً من مواقع أم حلـسه، خربـة حـره ،    ٤٠٦٠بلغت مساحة األراضي المصادرة لصالحها    

دد من العائالت العربيـة     مراح جباية، أبو السويره من أراضي بني نعيم، وهي أراضي تعود لع           

كما تم شق شارع خاص بالمستوطنة بطـول        ، )٥(الخضور، الحميدات، حراحشه، مناصرة   : وهي

  . )٧( دونم٧٥ وبلغت مساحتها العمرانية )٦(٦٠كم يربط المستوطنة بالشارع االلتفافي رقم ٢,٥

   )٨( عتنائيل-ح

، "حبلة حماد   " تدعىم كنقطة عسكرية على رأس تلة       ١٩٨٣أقيمت هذه المستوطنة عام     

ترتفـع  ، )١(وتقع على المدخل الرئيسي لبلدة السموع، وفيما بعد حولت إلى مستوطنة مدنية دائمة            
                                                           

 
  . ١٢٢ص مرجع سابق، : أبو صبيح) 1(

  .١٢مرجع سابق، ص : التفكجي) 2(

  . المرجع نفسه) 3(

 : الجدول من عمل الباحث والمراجع) 4(

Infringements in Hebron District،Op.cit Pمرجع سابق، ص ز:  المصري، محمد .٣٠ .  

  . ١٢مرجع سابق، ص : التفكجي) 5(

  . ١٦مرجع سابق، ص : حنتش) 6(

  . ٣٠مرجع سابق، ص : يالمركز الجغرافي الفلسطين) 7(

  ). ٥(موقع المستوطنة على الخريطة رقم : أنظر) 8(
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، وتبعـد   ٩٥ -٩٤، وخطي عرض    ١٥٣ -١٥٢م عن سطح البحر، وتقع بين خطي طول         ٧٢٢

: مثلكم إلى الغرب منها، كما توجد في المنطقة عدد من القرى العربية الصغيرة              ٣عن بلدة يطا    

  . )٢(كرمه، أبو العسجا، رابود

 عائلـة  ٤٤ م ١٩٩٢تم توطين عدد من العائالت اليهودية في هذه المستوطنة بلغت عام           

  .)٣(عائلة١٥٠٠معظمهم من المتدينين، وحسب الخارطة الهيكلية سيبلغ عددها 

  : )٤(م١٩٩٩ عدد سكان مستوطنة عتنائيل حتى عام .١٦جدول رقم 

 ١٩٩٩  ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٢ السنة 

عـــــدد 

 السكان 

٥٣١ ٥٠٧ ٤٨٤ ٤٣٢ ٣٧٨ ٢٥٠ 

م تم توسيع المستوطنة من الجهة الغربية على حساب أراضي بلدة دورا،            ١٩٩٦في عام   

 كرفانات، ثم وسعت من الجهة الشرقية على حساب أراضي بلدة يطـا بمـصادرة               ٣وتم وضع   

الجهة الشرقية في منطقـة خربـة أم        م تم توسيع المستوطنة من      ١٩٩٧وفي عام   ، )٥(دونم ٢٠٠

 كرفانـات   ٩ دونم من أراضي أم العمد، ووضـعت         ٣٠٠العمد على طريق السموع، إذ صودر       

كما وسعت المستوطنة من الجهة الشمالية، ووضعت عشرات البيوت المتنقلة كـسكن            .  )٦(عليها

ش اإلسـرائيلي إلـى     الموجود داخلها ، وأقيم معسكر للجي     " معهد الالهوت "لطالب المعهد الديني    

وتبلغ مساحتها  ، )٧(كم١الشمال منها، ترتبط بالشارع الرئيسي المؤدي لبلدة السموع بشارع طوله           

  . )٨( دونم٢٠٠العمرانية 
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   )١( تينه عماريم-ط

م حولـت إلـى     ١٩٨٤م كنقطة ناحال، وفـي عـام        ١٩٨٣أقيمت هذه المستوطنة عام     

كم عن الخط األخـضر،     ٣,٥وتبعد  ، ة الظاهرية كم جنوب بلد  ٣تقع على بعد    . )٢(مستوطنة دائمة 

 -٨٧وخطـي عـرض     ، ١٤٦ -١٤٥وتقع بين خطي طـول      ، م٥٨٢وترتفع عن سطح البحر     

٣(٨٨( .  

 ٤٣م  ١٩٩٠تم توطين عدد من العائالت اليهودية داخل هذه المستوطنة، بلغـت عـام              

  .)٤(عائلة١١٠٠عائلة يهودية، وسيبلغ عددها حسب المخطط الهيكلي 

  : )٥(م١٩٩٩ عدد سكان مستوطنية تينه عماريم حتى عام .١٧جدول رقم 

 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٢ السنة 

عـــــدد 

 السكان 

٥٣٨ ٥٣٨ ٥٣٨ ٤٩٥ ٤٥١ ٣٢٥ 

، )٦(وهي مستوطنة مجتمعيـة دينيـة     ،   تتبع هذه المستوطنة إداريا لمجلس هار حفرون اإلقليمي       

 استيطانية جديدة تابعة لها وتم ربطهـا         أقيمت بؤرة  ٧/٣/١٩٩٩توسعت من عدة جهات فبتاريخ      

كم إلى الشمال منها مما يعني مصادرة آالف الدونمات، وخاصة بينها وبين            ٣بشارع يبلغ طوله    

 دونـم مـن     ٩٠٠مستوطنة شمعه، كما ألحق بها محجر يقع إلى الغرب منها بعـد مـصادرة               

قرية ذانوتا وذلك إلنشاء     دونم من أراضي     ٥٠٩كما تم مصادرة    ، )٧(األراضي العربية المجاورة  

                                                           
 
  ). ٥(أنظر موقع المستوطنة على الخريطة رقم ) 1(

  . ٨١مرجع سابق، ص : أبو صبيع) 2(

  ، ١١مرجع سابق، ص : التفكجي) 3(

  . المرجع نفسه) 4(

 : الجدول من عمل الباحث والمراجع) 5(
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  . ٨١مرجع سابق، ص : أبوصبيح) 6(

  . ١٩مرجع سابق، ص : حنتش) 7(
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تبلغ مساحتها العمرانيـة    . )١( وحدة سكنية، وحدائق عامة لهذه المستوطنة      ٥٨٠منطقة صناعية و  

  . )٢(دونم٢٢١

   )٣( شاني ليفنه-ي

كم، وعلـى ارتفـاع     ٣م جنوب بلدة السموع على بعد       ١٩٨٢أقيمت هذه المستوطنة عام     

، وتبعـد   ٨٥ -٨٤ وخطي عرض    ،١٥٧ -١٥٦م عن سطح البحر، وتقع بين خطي طول         ٧١٨

أقرب الخرب العربية إليها الغوينـا الفوقـا، رجـم المـدفع،            . عن الخط األخضر بضعة أمتار    

  . )٤(باإلضافة إلى الموقع األثري خربة الغوينا التحتا

 ٤٢م  ١٩٩٢تم توطين عدد من العائالت اليهودية في هذه المستوطنة بلغ عـددها عـام               

  .)٥( عائلة٢٥٠خطط الهيكلي عائلة وسيبلغ عددها حسب الم

  : )٦(م ١٩٩٩ عدد سكان مستوطنة شاني ليفنه حتى عام .١٨جدول رقم 

 السنة 
١٩٩٢ 

١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ 

 ٤٨٥ ٤٨٣ ٤٨١ ٤٦٥غير متوفر  ٢٤٥ عدد السكان 

تم توسيع المستوطنة على حساب األراضي العربية المحيطة بها من جميع الجهات، كـم   

 وحدة  ٢٢ تم بناء    ١٩٩٧ / ١١ / ٤يد من الوحدات السكنية الجديدة داخلها، فبتاريخ        تم بناء العد  

  . )٧(سكنية وملهى ليلي لخدمة المستوطنين

   )١( شمعة-ق

                                                           
 
  . ١٩٩٧ فلسطين، -، وزارة اإلعالم، رام اهللا)  ب، ط (وزارة اإلعالم الفلسطينية، التقرير السنوي، ) 1(

  . ٣٠مرجع سابق، ص : المركز الجغرافي الفلسطيني) 2(

  ). ٥(أنظر موقع المستوطنة على الخريطة رقم ) 3(

  . ١٠مرجع سابق، ص : التفكجي) 4(

  ١٠مرجع سابق، ص : التفكجي) 5(

  :الجدول من عمل الباحث والمراجع) 6(
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  .٥٢مرجع سابق، ص : وزارة االعالم الفلسطينية) 7(
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م كنقطة ناحال، ثم تحولت إلـى مـستوطنة         ١٩٨٨أقيمت هذه المستوطنة في أوائل عام       

بـين واديـين    ، )٢(قرية السموع تقع جنوب مدينة الخليل قرب      .  من العام نفسه   ٧دائمة في شهر    

م عن سطح ٦٤٢كم عن الخط األخضر، وترتفع ٢وادي السموع، ووادي النار، وتبعد      : زراعيين

تقع بالقرب منهـا خربـة      . ٨٩-٨٨، وخطي عرض    ١٥٢-١٥١البحر، وتقع بين خطي طول      

  . )٣(الشويكة، وخربة دير اللوز

 عائلـة  ٣٤م ١٩٩٠طنة بلغ عددها عـام  تم توطين عدد من العائالت اليهودية داخل هذه المستو      

  .)٤( عائلة٥٠٠وحسب المخطط الهيكلي سيبلغ عددها 

  : )٥(م١٩٩٩ عدد سكان مستوطنة شمعة حتى عام .١٩جدول رقم 

 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٢ السنة 

 ٣١٤  ٢٧٣ ٢٣٧ ٢٢١ ١٨٩ ١٤٠ عدد السكان 

ن من بلدة الظاهرية بهـدف   دونم من أراضي المواطني٣٠٠ تم مصادرة  ١٩٩٧في عام   

 دونماً من أراضي بلدتي الـسموع       ١٧٣٣م تم مصادرة    ١٩٩٨و في عام    ، )٦(توسيع المستوطنة 

عـواد، وأبـو    : ووادي القطنه، وحنايا الزريقية، وتعود لعائالت     ، زنونا: والظاهرية في مناطق  

 إقامة منطقـة    الظاهرية والسموع، وكان الهدف من هذه المصادرة      : سوط، وأبو علي، من بلدتي    

 كما تم شق شارع يربط المستوطنة بالـشارع الرئيـسي           )٧(صناعية بالقرب من مستوطنة شمعة    

الواصل إلى بئر السبع ويصل مستعمرة عتنائيل عند تقاطع طرق خلة الكرسنة بالقرب من خربة               

  .)٩( دونما١٨٣ًوتبلغ مساحة هذه المستوطنة العمرانية ، )٨(السيحيا الجديدة

                                                                                                                                                                          
 
  ). ٥(أنظر موقع المستوطنة على الخريطة رقم ) 1(
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  . المرجع نفسه) 4(
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  الفصل الخامس

  مقاومة حركة االستيطان في محافظة الخليل

  

  المؤسسات التي نشطت في مقاومة االستيطان الصهيوني في محافظة الخليل : أوالً

  أبرز العمليات الفدائية ضد االستيطان الصهيوني في محافظة الخليل : ثانياً

الـصهيوني فـي الخليـل ومـدى        األنشطة السياسة والمدنية في مقاومة حركة االستيطان        : ثالثاًً

  فاعليتها 

  الموقف الدولي من االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل : رابعاً

  الحركات اإلسرائيلية المعارضة لالستيطان في منطقة الخليل : خامساً

  اآلثار المترتبة على االنتشار االستيطاني في منطقة الخليل : سادساً
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  في محافظة الخليل مقاومة حركة االستيطان الصهيوني 

 كـشفت الحكومـة     ١٩٦٧منذ اللحظات األولى لالحتالل اإلسرائيلي لمدينة الخليل عام         

اإلسرائيلية عن مخططاتها المبيتة منذ زمن بعيد الحتالل األراضي الفلسطينية كافـة وتهجيـر              

 وبشكل خاص تهويد مدينة الخليل وتحويل مسجدها اإلسالمي إلى كنيس يهـودي، ولهـذا             ، أهله

 دخـل المـستوطنون     ١٩٦٧كانت مدينة الخليل الهدف األول لالستيطان الصهيوني، فمنذ عام          

مدينة الخليل وأقاموا العديد من البؤر االستيطانية داخل أحياء المدينة القديمة والمستوطنات فـي              

  . )١(مختلف مناطق المحافظة كم أسلفنا

اضـيهم وصـادر مـصادر      وقف السكان العرب في وجه هذا االستيطان الذي نهب أر         

عبـر  : وقد تمت مقاومة االستيطان بعدة طرق منهـا       ، رزقهم بالوسائل السلمية والعسكرية كافة    

، وبالعمليات العـسكرية  ، المؤسسات القائمة في المحافظة، عن طريق األنشطة السياسية والمدنية        

  : وفيما يلي سوف نتناول جميع أشكال مقاومة االستيطان في الخليل

  لمؤسسات التي نشطت في مقاومة االستيطان الصهيوني في محافظة الخليل ا: أوالً

أسهمت بعض المؤسسات في مدينة الخليل في مقاومة االستيطان الصهيوني في محافظة            

  : الخليل وفيما يلي أهم هذه المؤسسات

   بلدية الخليل -أ

. ة الخليل ضده   وقفت بلدي  ١٩٦٧منذ بداية االستيطان الصهيوني في محافظة الخليل عام         

 برئاسة الحاخام موشي ليفنغر، قامـت       ١٩٦٧فبعد قدوم المجموعة األولى من المستوطنين عام        

بلدية الخليل باالحتجاج ورفع االعتراضات والعرائض لسلطات االحتالل ضدهم ونتيجـة لهـذه             

                                                           
 
  . ٧مرجع سابق، ص : حجازي) 1(
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كري فـي   االحتجاجات تم إخالء المستوطنين من فندق النهر الخالد، و نقلهم إلى مقر الحكم العس             

  . )١(الخليل

 استمرت بلدية الخليل ممثلة بمجلسها البلدي في التـصدي لممارسـات المـستوطنين،             

فأرسلت رسالة من قبل المجلس البلدي لرئيس الحكومة اإلسرائيلية آنذاك ليفي أشكول تـضمنت              

ية احتجاجهم على محاوالت اليهود لالستيطان في قلب الخليل،مبينة أن هذه األمور تعقـد القـض              

خاصة إذا قررت الحكومة اإلسرائيلية إعادة اليهود إلى الخليـل،          ، الفلسطينية وال تساهم في حلها    

كما طالب المجلس البلدي بعدم السماح للمستوطنين باالستيطان داخل المدينة، مبدياً موافقته على             

  . )٢(عودة اليهود من أصل خليلي للسكن في مدينة الخليل

خليل في حينه محمد الجعبري سلطات االحتالل بوضـع حـد           كما طالب رئيس بلدية ال    

لتصرفات المستوطنين الذين حضروا إلى مقر بلدية الخليل، وأخبروه بأنهم سوف يبقـون فـي               

وتوجه وفد من بلدية الخليل لمقابلة وزيـر الـدفاع          . الخليل سواء وافق أهالي الخليل أم رفضوا      

راج المستوطنين من الخليل، ولكـن ديـان لـم         وطلب منه إخ   *اإلسرائيلي في حينه موشي ديان    

  . )٣(يستجب لطلبهم بل أكد على أنه سوف يوفر لهم الحماية الالزمة

والتـي  ،  في المحافظات الفلسطينية كافـة     ١٩٧٦بعد االنتخابات البلدية التي جرت عام       

كتلـة  حيث فـازت ال   -فازت بها الكتلة الوطنية في مختلف المحافظات ومن بينها مدينة الخليل            

 استمرت بلدية الخليل ممثلة برئيسها القواسـمي فـي التـصدي            -الوطنية برئاسة فهد القواسمي   

                                                           
 
  . ٢٥٢ابق، ص مرجع س: البشتاوي) 1(

  . ٢١/٤/١٩٦٨، بتاريخ ١٧/١/١، وثيقة رقم ٢/٨ملفات بلدية الخليل، ملف االستيطان رقم ) 2(

 في مستوطنة دغانيا في فلسطين المحتلة عـام        ١٩٢٢زعيم عسكري سياسي صهيوني وعالم آثار، ولد عام       : موشي ديان  *

عمليات العسكرية في شمال فلسطين، شارك في حـرب  ، انضم للهجانا وأصبح أحد قادتها، أصيب بعينه في إحدى ال ١٩٤٨

 رجالً في   ٧٥ قائداً لقوة كوماندور في اللواء الثامن، وهو المسؤول المباشر عن مجزرة الدوايمه، حيث قتل خاللها                 ١٩٤٨

 -١٩٥٩م  ، ثم وزيراً للزراعة عا    ١٩٥٨ - ١٩٥٣مسجد القرية، عين قائداً للمنطقة الجنوبية، ثم رئيساً لألركان بين عامي            

 . ٨١البابا، مرجع سابق، ص : أنظر. ١٩٨١، مات عام ١٩٧٤ وحتى عام ١٩٦٧، ثم عين وزيراً للدفاع عام ١٩٦٣

: وأنظر. ٥٤١، ص   ١٩٧١ لبنان،   -مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت     ، ١٩٦٨الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية     ) 3(

  . ٢١/١/١٩٧٦بتاريخ ، ٢٢/١ملفات بلدية الخليل، مرجع سابق، وثيقة رقم 
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، فقام المجلس البلـدي بقيـادة الجمـاهير الفلـسطينية           )١(لالستيطان اليهودي في محافظة الخليل    

لمواجهة الخطر الصهيوني على محافظتهم، من خالل تنظيم االحتجاجـات الـسلمية، وإرسـال              

ات والكتب للجهات المختصة سواء للحكومة اإلسرائيلية، أو لألمـم المتحـدة والجامعـة              البرقي

  . )٢(العربية

كما قامت بلدية الخليل بعدة أعمال للحد من انتشار االستيطان اليهودي في قلب مدينـة               

مة ترميم األماكن العامة والقناطر وواجهات المباني المطلة على الشوارع العا         : الخليل تمثلت في  

ماء، وكهرباء، وصرف صحي داخل     : داخل البلدة القديمة، والعمل على تحسين البنية التحتية من        

األحياء القديمة، وتشجيع العائالت الفقيرة على البقاء داخل البلدة القديمة وخاصة المنازل المهددة             

وما زال هـذا  . بالمصادرة، من خالل إعفائهم من دفع فواتير المياه والكهرباء التي تترتب عليهم          

النهج ساري المفعول حتى هذه األيام، وقد أسهم هذا العمل في تثبيت كثير من العـائالت فـي                  

  .)٣(منازلها في البلدة القديمة

كما قام المجلس البلدي بالتصدي لالستيطان قانونياً، عن طريق توكيل محامي لمتابعـة             

يلية فـي القـدس، فبتـاريخ       قضايا مصادرة األراضي لدى محكمـة العـدل العليـا اإلسـرائ           

م تم توكيل كٍل من المحامي غازي بطاط، والمحامي بهيج التميمي من القـدس،              ١٨/١٢/١٩٧٨

لمتابعة قضية استيالء مستوطنو كريات أربع على أراٍض تابعة لمدينة الخليل، في مواقع جبـل               

رائيلية بإلغاء  م حكمت محكمة العدل العليا اإلس     ٢٣/٤/١٩٧٩، وبتاريخ   )٤(الرأس، ووعر الشايب  

  . )٥(قرار المصادرة

وقد استمر المجلس البلدي في الخليل في التصدي لالستيطان داخـل المدينـة بجميـع               

الوسائل السلمية من خالل المسيرات السلمية والمؤتمرات والندوات، مما جعل سلطات االحتالل            

                                                           
 
  . ١٩٠مرجع سابق، ص : أبو صالح) 1(

  . ٢٣/٨/١٩٧٦، بتاريخ ٥/١/٢٤مرجع سابق، وثيقة رقم : ملفات بلدية الخليل) 2(

  . ١٩٠ص. مرجع سابق: أبو صالح) 3(

  .١٨/٢/١٩٧٨، بتاريخ ٨٠٩مرجع سابق، وثيقة رقم : ملفات بلدية الخليل) 4(

  . ، الخليل، فلسطين١٠/٣/٢٠٠٥نتشة، رئيس بلدية الخليل، مقابلة مع مصطفى عبد النبي ال) 5(
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تلة، بعد عملية الدبويا عام     اإلسرائيلي تقوم بإبعاد فهد القواسمي خارج األراضي الفلسطينية المح        

  . )١(، وذلك بحجة التحريض على اإلرهاب ضد االستيطان في الخليل١٩٨٠

بعد ذلك تم تعيين مصطفى النتشه قائماً بأعمال رئيس بلدية الخليل، الـذي سـار علـى          

منهاج سلفه في التصدي لالستيطان وفضح ممارسات المستوطنين، فقامت سـلطات االحـتالل             

إلدارة شـؤون   " زمير شـيمش  "م بإقالته من منصبه، وعينت ضابطاً يهودياً        ٧/٧/١٩٨٣بتاريخ  

بلدية الخليل بدالً منه، مما أدى إلى إطالق يد المستوطنين في البلدة القديمة من الخليل، فقـاموا                 

  . )٢(بالتوسع والبناء داخل األحياء العربية في المدينة

وني بتقديمها التسهيالت كافـة لـسكان       وما زالت بلدية الخليل تتصدى لالستيطان الصهي      

من إعفائهم من الكهرباء والماء، وتقديم المواد الغذائية في كثيـر مـن األحيـان               : البلدة القديمة 

، وتساهم بفضح ممارسات المستوطنين من خالل رفع كتب االحتجاجـات           )٣(للعائالت المحتاجة 

ة، أو للجهات اإلسرائيلية المعنية عن      والشكوى للجهات المختصة سواء للسلطة الوطنية الفلسطيني      

طريق االرتباط المدني الفلسطيني، أو للجهات األجنبية عن طريق استقبال الوفود األجنبية وتبين             

  .)٤(لهم ممارسات المستوطنين اإلرهابية

   جمعية الدراسات العربية -ب

تلـة،   في مدينة القـدس المح     * برئاسة فيصل الحسيني   ١٩٨٠تأسست هذه الجمعية عام     

. وكانت تعنى بالشؤون الفلسطينية من أبحاث، ودراسات، وخطط، وتوثيق في كافـة المجـاالت             
                                                           

 
  . ١١-١٠، ص١٩٨٣ األردن، -، دار الجليل للنشر، عمان١عملية الخليل كما يرويها منفذوها، ط: درويش، ناصر) 1(

  . مصدر سابق: مقابلة مصطفي النتشة) 2(

  . المصدر نفسه) 3(

  . ٢٤/٩/١٩٩٧، بتاريخ ٢/١٥، رقم الوثيقة، ٢/٣٤/٢٠سرائيلي رقم ملف مراسالت االرتباط اإل: ملفات بلدية الخليل) 4(

 في مدينة بغداد، درس حتى المرحلة الثانوية في القاهرة، درس علوم حربية في جامعة               ١٩٤٠ولد عام   : فيصل الحسيني  *

 فـي القـدس     ، أسس جمعية الدراسات العربية    ١٩٦٧، ثم انضم لحركة فتح عام       ١٩٥٧دمشق، انضم للقوميين العرب عام      

، توفي أثر نوبة قلبيـة فـي الكويـت بتـاريخ            ١٩٩٣، عين رئيساً للوفد الفلسطيني المفاوض في مدريد عام          ١٩٧٩عام  

 فلـسطين،   -فيـصل الحـسيني، رام اهللا       : السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة العامة لالسـتعالمات      : أنظر. ٣١/٥/٢٠٠١

٢٠٠١. 
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احتل موضوع مصادرة األراضي والنشاط االستعماري الصهيوني الجانب األكبر من اهتمامات           

  :، ومن أجل ذلك تم تشكيل قسمين جديدين داخل الجمعية هما)١(الجمعية

 المركز الجغرافي برئاسة خبير االستيطان خليل التفكجي، ويهـتم          قسم الخرائط أو  : القسم األول 

بإعداد الخرائط للمستوطنات اليهودية داخل األراضي الفلسطينية المحتلـة، وخـرائط فلـسطين             

الطبيعية، ويهتم بجمع المعلومات حول التحركات االستيطانية والتوسعات الجديدة للمـستوطنات           

طاع غزة، مما جعل سـلطات االحـتالل تقـوم بمـضايقة            في جميع أراضي الضفة الغربية وق     

  . )٢(الموظفين واعتقالهم في بعض األحيان

كما قدم معلومات عن جميع المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة لجميع الجهات               

المختصة، وقام بالتعاون مع الجهات األجنبية بتوفير معلومات عن المـستوطنات فـي الـضفة               

ة عن طريق حركة السالم اآلن اإلسرائيلية والقنصلية األمريكيـة، ومعظـم            الغربية وقطاع غز  

  . )٣(القناصل األوروبية التي تعنى بمالحقة االستيطان

، مـن   ١٩٨٦مركز أبحاث األراضي، وقد انبثق عن جمعية أبحاث األراضي عام           : القسم الثاني 

اإلسرائيلي، وقضايا التجريف   أجل متابعة قضايا مصادرة األراضي الفلسطينية من قبل االحتالل          

  : وشق الطرق، وتوثيق النشاطات االستيطانية، ومقاومة هذا النشاط بعدة طرق أهمها

والمـساعدات  ،  مساعدة المزارعين والمالكين بتحضير الوثائق والخرائط، وإعداد التقـارير         -أ

  . األراضيالقانونية، وذلك بتكليف محامين مختصين للدفاع عن القضايا الخاصة بمصادرة 

 مساعدة المتضررين مساعدات عينية عن طريق تقديم األشـتال للمـزارعين واستـصالح              -ب

  . األراضي المهددة بالمصادرة والقريبة من المستوطنات الصهيونية

                                                           
 
 -، حلحـول    ٢/١٠/٢٠٠٣ مركز أبحاث األراضي في الضفة الغربيـة، بتـاريخ           مقابلة مع جمال طلب العملة، مدير     ) 1(

  . فلسطين

  ٣١٩مرجع سابق، ص : غلمي) 2(

  .٣١٩مرجع سابق، ص : غلمي) 3(
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 تنظيم المسيرات السلمية ضد االستيطان واالعتصام فوق األراضي المهددة بالمصادرة مـن             -ج

  . )١(قبل المستوطنين

 مركز أبحاث األراضي عدة قضايا تخص االستيطان في محافظة الخليل بشكل            وقد تبنى 

  : كامل، وفيما يلي بعض القضايا التي تبناها تبنياً كامالً

، حيث قدم المساعدة    ١٩٨٩ - ١٩٨٦بين عامي   ،  قضية موقع سوسيا من أراضي بلدة يطا       -أ  

  .ع عن الموقعالفنية والقانونية ألصحاب األراضي وذلك بتوكيل محاٍم للدفا

، حيث قدم المركز المـساعدات الفنيـة        ١٩٩٢ - ١٩٩٠ قضية موقع جمروره بين عامي       -ب

  . بإعداد التقارير التي تفضح سياسة االستيطان فيه وقام بتوكيل محاٍم لمتابعة القضية

، بتقديم مساعدة قانونية وتوكيـل محـاِم        ١٩٩٨ - ١٩٩٤ أراضي قرية السموع بين عامي       -ج

-١٩٨٩ه القضية، كذلك قام بتقديم مساعدات زراعية لقرية صوريف بـين عـامي              لمتابعة هذ 

  . )٢(، بعد مصادرة جزء من أراضي القرية من قبل المستوطنين١٩٩١

  لجنة إعمار الخليل . ج

 في مدينة الخليل، وعدد أعضائها أحـد عـشر عـضواً            ١٩٩٦تأسست هذه اللجنة عام     

تم تشكيل طاقم هندسـي  . واصالت الفلسطينية في حينهبرئاسة الدكتور علي القواسمي، وزير الم     

إعداد خطه لترميم البلدة القديمة في الخليل، وقد سـعت اللجنـة منـذ              : وإداري متكامٍل، مهمته  

  : تأسيسها إلى تحقيق األهداف التالية

  . )٣( منع التوسع االستيطاني اليهودي داخل البلدة القديمة من مدينة الخليل-أ 

  .  اإلرث الحضاري والثقافي الفلسطيني في الخليل الحفاظ على-ب

                                                           
 
  .مقابلة مع جمال طلب العملة، مصدر سابق) 1(

  .المصدر نفسه) 2(

  المصدر نفسه ) 3(
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  . )١( إعادة الحياة الشعبية إلى البلدة القديمة-ج

ومن هذا المنطلق استطاعت لجنة إعمار الخليل أن تحقق العديد مـن اإلنجـازات منـذ          

، فقد تم ترميم وإسكان معظم المباني فـي محـيط البـؤر             ١٩٩٦تأسيسها في شهر آب من عام       

ة اليهودية في البلدة القديمة، ونتيجة لنشاط لجنة إعمار الخليل زاد عدد سـكان البلـدة         االستيطاني

، وقد أنجزت   ٢٠٠٠ نسمة حتى عام     ٣٠٠٠ إلى ما يزيد عن      ١٩٩٦ نسمة عام    ٤٠٠القديمة من   

ترميم ثلثي مباني البلدة القديمة، وقد أدى هذا النشاط إلى تشجيع السكان العرب في مدينة الخليل                

سكن داخل البيوت القديمة التي رممت، مما اسهم في الحد من التوسع االستيطاني في هذه               على ال 

  . )٢(المنطقة ومنع المستوطنين من السيطرة عليها

 شقة سـكنية    ٥٠٠ عطاء لترميم    ٢٠٦قامت لجنة إعمار الخليل منذ تأسيسها بطرح نحو         

 شقة منهـا بـسكان جـدد،        ٢٦٠ شقق، وتم إسكان     ٤١٠محاذية للبؤر االستيطانية، أنجز منها      

ولم يقتصر عمل اللجنة على الترميم الـشامل        . ورممت العديد من الشقق السكنية المأهولة مسبقاً      

للمساكن، بل عملت على ترميم بعض المباني ترميماً جزئياً ضمن خطة ترميم طارئـة، تعمـل                

من أبـواب وشـبابيك     اللجنة من خاللها على معالجة أسطح المباني، وتركيب األعمال المعدنية           

  . )٣( منزل٣٠٠وغيرها من األعمال، فتم تقديم خدمات لنحو 

أسهمت لجنة إعمار الخليل إضافة لما سبق بتقديم المساعدات المادية للسكان في البلـدة              

 اشـتراكاً   ٣٦١القديمة من خالل تركيب اشتراكات الكهرباء والماء بالمجان، فقد قامت بتركيب            

 عائلـة مـن العـائالت    ٤٤٥نة بمنح تأمينات صحية مجانيـة لحـوالي         حتى اآلن، وقامت اللج   

المحتاجة، وأنشأت حديقة أطفال وحديقة عامة وعيادة صحية، ومركز اجتمـاعي للبحـث فـي               

                                                           
 
  .١٩١مرجع سابق، ص : أبوصالح) 1(

  .  فلسطين-، الخليل ٤/١٠/٢٠٠٣قواسمي، المهندس المقيم في لجنة اعمار الخليل، بتاريخ مقابلة مع خالد ال) 2(

  . المصدر نفسه) 3(



 
 

126

المشاكل االجتماعية للسكان في البلدة القديمة، مما أسهم في إعمارهـا، والحـد مـن االنتـشار                 

  . )١(االستيطاني اليهودي داخل أحيائها

ما ساهمت لجنة اإلعمار في كشف وفضح ممارسات المستوطنين فـي الخليـل، مـن               ك

خالل نشر تعدياتهم على األمالك العربية في المدينة، وقد تم مخاطبة جهات عديدة لوقف التوسع               

االستيطاني في المدينة، إضافة إلى رصد توسع البؤر االستيطانية، و نشر تعديات المـستوطنين              

  . )٢(في الصحف العربية

  أبرز العمليات الفدائية ضد االستيطان الصهيوني في الخليل : ثانياً

منذ اليوم األول لدخول المستوطنين اليهود مدينة الخليل، ولـدت المقاومـة الفلـسطينية              

الرافضة لهذا التواجد الصهيوني، خاصة أن سكان منطقة الخليل لهم تجربة مع اليهـود الـذين                

 أثنـاء   ١٩٢٩قرن السادس عشر الميالدي، الذين قتل عدد منهم عـام           سكنوا مدينة الخليل منذ ال    

 علـى   ١٩٣٦أحداث البراق بسبب مشاركتهم في هذه األحداث، و أخرجوا من الخليل نهائياً عام              

  . )٣(يد حكومة االنتداب البريطاني

 بزعامة الحاخام موشي ليفغر، قاوم أهـالي        ١٩٦٧فمنذ دخول المستوطنين الخليل عام      

 هذا التواجد الصهيوني، وخاصة بعد إعالن ليفغر أنهم لن يخرجوا من الخليـل، وإنمـا                الخليل

جاءوا ليبقوا فيها بهدف االستيطان الدائم، وأمام استفزازات المستوطنون المتزايدة، تـشكلت أول           

مجموعة مسلحة من أبناء محافظة الخليل بهدف مقاومة االستيطان الصهيوني في الخليل، وقـد              

 المجموعة بإطالق النار على المستوطنين في فندق النهر الخالد مما أجبـرهم علـى               قامت هذه 

الرحيل عن الفندق واالستقرار في مبنى الحكم العسكري في الخليل، وبقيت هذه المجموعة تقاوم              

االستيطان لمدة ثالث سنوات، حيث تم اعتقال عدد من أفراد المجموعة وعلـى رأسـهم عبـد                 

                                                           
 
  . المصدر نفسه) 1(

، وثيقـة رقـم     ١٠/٢٠٠١بتـاريخ   ، ٢٠٠١/ص/٧١٨وثيقة رقم   ، الصادر/ملف مراسالت : ملفات لجنة إعمار الخليل   ) 2(

  .٢٤/١/٢٠٠١، بتاريخ ٢٠٠١/ص/٧١١

  .٢٠رجع سابق، ص م: حجازي) 3(
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لمجموعة، وأنضم من أفلت منهم من االعتقال إلى الثورة الفلـسطينية فـي             الرحيم جابر رئيس ا   

  . )١(الخارج

استمرت مقاومة االستيطان اليهودي في الخليل من خالل العمليات الفدائية التي نظمتهـا             

  : فصائل حركة المقاومة الفلسطينية، وفيما يلي أهمها

 في الساحة الخارجية للحرم     ٩/١١/١٩٦٨خ  نفذت هذه العملية بتاري   :  عملية الحرم اإلبراهيمي   -أ

اإلبراهيمي، حيث قامت مجموعة فلسطينية بعملية تفجير ضد المستوطنين الذين يحتفلون بعيـد             

 مستوطناً يهودياً، وتمكن المنفذون مـن       ٤٧العرش عند مدخل الحرم اإلبراهيمي، جرح خاللها        

 . )٢( مدينة الخليل لعدة أيامالنجاة، قامت سلطات االحتالل بعدها بفرض منع التجول على

 في أحد شوارع البلدة القديمة في       ٢/٢/١٩٨٠نفذت هذه العملية بتاريخ     :  عملية السوق القديم   -ب

 طعناً بالسكين، فقـد     *"سالومي"الخليل، حين قام أحد أفراد المقاومة بقتل مستوطن يهودي يدعى           

ة، فكان يمشي وسط شوارع مدينـة       كان هذا المستوطن يثير الفساد والمشاكل في شوارع المدين        

  . الخليل حامالً سالحه وال يسمح للسيارات العربية بالمرور، ويقوم بشتم السكان العرب

 الساعة السابعة وأربعين دقيقة، على يد مجموعـة         ٢/٥/١٩٨٠نفذت بتاريخ   :  عملية الدبويا  -ج

 بإطالق النار من أسلحتهم     **فدائية فلسطينية تابعة لحركة فتح، حين قام أفراد المجموعة الخمسة         

الرشاشة على مسيرة للمستوطنين قرب البؤرة االستيطانية الدبويا، كما ألقوا عدداً مـن القنابـل               

  .)٣( آخرين٢٦ مستوطنين وجرح ٦اليدوية على المسيرة، مما أدى إلى مقتل 

                                                           
 
  . ٢١المرجع نفسه، ص ) 1(

(2) Dayan، Moshe: story of my life، p 293   

وهو مواطن أمريكي شارك في حرب فيتنام، ثم اعتنق اليهودية على يد كاهن يهودي في أمريكا، انتقل بعـدها        : سالومي *

فز المواطنين العرب، قتل طعناً بالسكين على يد        إلى إسرائيل، استقر بعدها في مدينة الخليل، حيث كان يثير المشاكل ويست           

 .٣/٢/١٩٨٠الجروسلم بوست، عدد . ٤صحيفة . ١٠,٤ص،مرجع سابق: الجعبري: أنظر. المقاومة الفلسطينية
. عدنان جابر، تيسير أبو سنينه، محمد الشوبكي، عمر حروب، ياسر زيادات          : أفراد المجموعة التي نفذت عملية الدبويا      **

 .٤٣مرجع سابق، ص : ريالجعب: أنظر

  .٣/٥/١٩٨٠، صحيفة هآرتس، ٣/٥/١٩٨٠صحيفة القدس، ) 3(
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يـات   لقد اعتاد المستوطنون في هذا اليوم من كل أسبوع القيام بمسيرة من مستوطنة كر     

أربع إلى الحرم اإلبراهيمي، ثم إلى بناية الدبويا، وذلك على شكل مجموعات، وهـم يرقـصون                

. نفذت المجموعة العملية وانسحبت دون كشف أو اعتقال أو استشهاد أٍياً من أفرادهـا             . وينشدون

قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي على أثرها بمنع التجول علـى مدينـة الخليـل مـن تـاريخ                  

 من نفس الشهر، وتم إبعاد كل من فهد القواسمي رئيس بلدية الخليل             ٢٨ وحتى يوم    ٢/٥/١٩٨٠

ومحمد ملحم رئيس بلدية حلحول ورجب بيوض التميمي قاضي القضاة في الخليل إلـى خـارج     

  . )١(األراضي المحتلة

رع ساهمت هذه العملية في رفع معنويات الجماهير الفلسطينية، وتأجيج روح المقاومة لدى الـشا          

الفلسطيني، إضافة إلى فضح المخططات الصهيونية، الهادفة إلى السيطرة على مدينـة الخليـل              

  . )٢(العربية وتحويلها إلى مدينة صهيونية ذات أغلبية يهودية

 على يد أحـد رجـال       ١٩٨٣نفذت هذه العملية عام     ": أهرون كروز " عملية قتل المستوطن     -د

لمستوطن بسكين وتمكن من الفرار، وقد ذكرت سـلطات         المقاومة الفلسطينية، حيث قام بطعن ا     

 هو طالب في المعهد الديني في الخليل، مع العلم أن هذا المستوطن             *االحتالل أن أهرون كروز   

  .)٣(هو حارس مسلح يقوم بحراسة المعهد الديني الموجود في الخليل

                                                           
 
، ٧/٤/٢٠٠٥،  ١٨/٥/١٩٤٨قائد عملية الدبويا، من مواليد تياسير قضاء جنـين،          ، مقابلة مع عدنان جبر محمود جابر     ) 1(

  .أريحا

  .المصدر نفسه) 2(

 للمعهد الديني اليهودي بيت رومـانو داخـل البلـدة           مستوطن من سكان كريات أربع، كان يعمل حارساً       : أهرون كروز  *

مرجع سـابق، ص    : هيئة االستعالمات الفلسطينية  : أنظر. ١٩٨٣القديمة، قتل على يد أحد رجال المقاومة في الخليل عام           

١٣ . 

  المرجع نفسه) 3(
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المقاومة، حين تم    على يد رجال     ٢٥/١٢/١٩٨٧نفذت هذه العملية بتاريخ     :  عملية حلحول  -هـ

تفجير عبوة ناسفة بواسطة جهاز تفجير عن بعد، أثناء مرور سيارة عضو الكنيست اإلسـرائيلي           

  . )١(من بلدة حلحول، مما أدي إلى إصابته بجروح نقل على أثرها للمستشفى" **اليعازر فالدمن"

  

حين أطلق رجال   ،  ٧/١١/١٩٩٣نفذت هذه العملية الفدائية بتاريخ      :  عملية مفرق بيت كاحل    -و

 قرب مفرق بلدة بيت كاحل قضاء       *المقاومة الفلسطينية النار على سيارة الحاخام حايم دروكمان       

الخليل، أسفرت العملية الفدائية عن جرح الحاخام دروكمان بجروح خفيفة نقل على أثرها إلـى               

  . )٢(المستشفى، كما قتل سائقه

، حين تمكن أحد رجال المقاومـة       ١/٥/١٩٨٧ نفذت هذه العملية بتاريخ   :  عملية حي القصبة   -ز

 حينما كان يتجول في حي القصبة برفقة صـديقة،          **الفلسطينية من طعن المستوطن وادا البتسو     

  . )٣(وقد أصيب المستوطن بإصابات بليغة نقل على أثرها للمستشفى

لتي وقد نفذت العديد من عمليات الطعن بالسكاكين ضد المستوطنين في مدينة الخليل، وا            

حدت نوعاً ما من مضايقات المستوطنين الذين كانوا يتجولون فـي البلـدة القديمـة ويثيـرون                 

ويقومون بالتعرض للعرب بالسب والشتم في كثير من األحيان، وقـد تزايـدت هـذه               ، المشاكل

                                                           
 

يكا في معهـد دينـي فـي    ، تعلم في أمر١١/٢/١٩٣٧مستوطن صهيوني من مواليد بيتح تيكفا بتاريخ       : اليعازر فالدمن  **

، وهو مـن مؤسـسي      ١٩٧٢، عمل رئيساً للمعهد الديني في الخليل عام         ١٩٥٦مدينة نييورك، وبقي في أمريكا حتى عام        

مستوطنة كريات أربع، ومن مؤسسي حركة غوش ايمونيم االستيطانية، وعضو كنيسة لمدة ثمانية سـنوات حتـى عـام                   

 .البابا، مرجع سابق: أنظر. ١٩٩٠

، ص  ١٩٨٨األردن،  -، دار ابن رشد للنشر والتوزيـع، عمـان        ١، ط ١٩٨٧العمليات الفدائية عام    :  حطاب، سمير  أبو) 1(

٨٦.  

 عام، من مؤسـسي حركـة   ٦١وهو مستوطن يهودي من سكان مستوطنة كريات أربع، يبلغ من العمر          : حايم دروكمان  *

 . ٨/١١/١٩٩٣صحيفة القدس، : أنظر.  عسقالنغوش ايمونيم االستيطانية، كان يعمل مدير مدرسة تلمودية في مدينة

  .المصدر نفسه) 2(
أبو : أنظر. مستوطن يهودي من سكان مستوطنة كريات أربع، وهو من المهاجرين الجدد من يهود الفالشا             : وادا البتسو  **

 .٤٩مرجع سابق، ص : خطاب

  . ٢/٥/١٩٨٧صحيفة القدس، . المرجع نفسه) 3(
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النوعية من العمليات الفدائية ضد االستيطان، خاصة أن المواطنين الفلسطينيين فـي األراضـي              

غير مسلحين إال بسالح اإلرادة والحجارة والسكاكين، أما السالح الناري فكان محصوراً            المحتلة  

  . )١(بيد الخاليا التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة حركة فتح

  األنشطة السياسية والمدنية في مقاومة حركة االستيطان في الخليل ومدى فاعليتها : ثالثاً

 ،اسية والمدنية لحركة االستيطان الـصهيوني فـي منطقـة الخليـل          تعددت أشكال المقاومة السي   

  : وتمثلت فيما يلي

 االحتجاج على إقامة المستوطنين في الخليل من خالل رفع الشكاوي والعـرائض للجهـات               -١

  . المعنية في إسرائيل وفي الخارج

قـة الخليـل     تنظيم المظاهرات الجماهيرية الحاشدة ضد سياسة االستيطان اليهودي في منط          -٢

  . وباقي األراضي الفلسطينية

  .  عقد الندوات والمؤتمرات التي تفضح سياسة االستيطان اليهودي في الخليل-٣

 القيام باالعتصام على األراضي المهددة بالمصادرة من قبل االحتالل اإلسـرائيلي، وأمـام              - ٤

  . )٢(الهيئات الدولية كالصليب األحمر

، وقف أهالي الخليل فـي      ١٩٦٧ستوطنين مدينة الخليل عام     فمنذ اليوم األول لدخول الم    

وجه المستوطنين فقاموا برفع الكتب والعرائض االحتجاجية للحاكم العسكري في الخليل، ومن ثم             

إلى وزير الدفاع في حينه موشي ديان، فقد رفع وجهاء منطقة الخليل وعلى رأسهم محمد علـي                 

جاجية على إقامة المستوطنين في مدينة الخليـل إلـى          الجعبري رئيس بلدية الخليل الكتب االحت     

الحاكم العسكري في المدينة، تعبيراً عن رفضهم لالستيطان اليهودي فـي الخليـل، ومطـالبين               

الجهات المختصة بطردهم من مدينة الخليل، كما تم رفع كتـاب احتجـاج لـرئيس الحكومـة                 

                                                           
 
  . ١٩مرجع سابق، ص : حجازي) 1(

  .، بلدية حلحول، حلحول٢١/٧/٢٠٠٤مقابلة مع محمد ملحم، رئيس بلدية حلحول، بتاريخ ) 2(
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ليل برئاسة الجعبري وقابل وزير الدفاع      اإلسرائيلية في حينه ليفي أشكول، كما توجه وفد من الخ         

اإلسرائيلي موشي ديان في حينه، وطلبوا منه العمل على إخراج اليهود من الخليل، ولكـن لـم                 

تسفر هذه االتصاالت واالحتجاجات عن أي شي، بل على العكس قامت قوات االحتالل بتـوفير               

  . )١(الحماية الالزمة للمستوطنين، ودعمهم مادياً ومعنوياً

 استمر سكان منطقة الخليل من مختلف الفئات بالتصدي لالستيطان الصهيوني، فعقـدت            

الندوات والمؤتمرات الشعبية التي تبين خطر االستيطان على مدينة الخليل، وتطالـب برحيـل              

 فال بيع وال    ،المستوطنين عنها، فمن خاللها تم بلورة قرار من قبل األهالي بمقاطعة المستوطنين           

 عقد اجتماع   ١٩٧٥، وفي عام    )٢(ي نوع من أنواع التعامل مع المستوطنين في الخليل        شراء وال أ  

شعبي ضخم في بلدية الخليل،وتم الخروج منه بقرار يمنع العمال العرب في منطقة الخليل مـن                

  .)٣(العمل في مستوطنة كريات أربع

االستيطان الـصهيوني    كما نظم أهالي الخليل المسيرات والمظاهرات الحاشدة والمنددة بسياسة          

 وبعد اإلعالن عن نية حزب حيروت الصهيوني عقـد مـؤتمره   - ١٩٧٥في مدينتهم، ففي عام  

 قامت المسيرات والمظاهرات الحاشدة في مدينة الخليل،        -الثاني عشر في مستوطنة كريات أربع     

  . )٤(الخليلوالتي تندد بهذا المؤتمر، وقد شارك في هذه المظاهرة جميع فئات السكان في منطقة 

 قامت مظاهرات طالبية حاشدة جابت مختلف شوارع الخليل، ثم اتجهـت      ٣/١٠/١٩٧٦ بتاريخ  

نحو الحرم اإلبراهيمي وذلك تعبيراً عن رفضهم لالعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على             

  . )٥(الحرم اإلبراهيمي، بهدف تحويله إلى كنيس يهودي

                                                           
 
  . ٢٥٣-٢٥٢مرجع سابق، ص : البشتاوي) 1(

  . ١٠مرجع سابق، ص : درويش) 2(

  . ٢٥٥مرجع سابق، ص : البشتاوي) 3(

  . ١٩٧٥/شباط/٥: صحيفة الشعب. ١٩٧٥/شباط/٥صحيفة القدس، ) 4(

  . ٢٢٨ سابق، ص مرجع: أبو صالح) 5(
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 في مختلف المحافظات في الضفة الغربية وقطاع        ١٩٧٦ت عام    بعد االنتخابات البلدية التي جر    

غزة والتي فازت بها الكتلة الوطنية، تولت المجالس البلدية مقاومة االسـتيطان فـي مختلـف                 

المحافظات، وخاصة محافظة الخليل، حيث تسلم رئاسة البلدية فهد القواسمي الذي وقف في وجه              

لى مدينة الخليل وتحويلها إلـى مدينـة يهوديـة،فقام          مخططات االحتالل الهادفة إلى السيطرة ع     

بفضح سياسة االحتالل االستيطانية من خالل رفع العرائض واالحتجاجات إلى الجهات المختصة            

داخل إسرائيل وخارجها، فقام بمراسلة األمم المتحدة لكشف مخططات االحتالل اإلسرائيلي، وتم            

ة على ممارسات المستوطنين في منطقـة الخليـل،         إرسال برقيات االحتجاج للحكومة اإلسرائيلي    

ونظمت المظاهرات السلمية ضد سياسة االستيطان اليهودي في مدينـة الخليـل، وأمـام هـذه                

المقاومة المستمرة لالستيطان من قبل المجلس البلدي في الخليـل، قامـت سـلطات االحـتالل                

الخليل، حيث تم أبعـادهم إلـى       وقاضي  ، ومحمد ملحم ، اإلسرائيلي بإبعاد كل من فهد القواسمي     

  . )١(٤/٥/١٩٨٠األردن بتاريخ 

تصاعدت الهجمة االستيطانية على منطقة الخليل مع بداية الثمانينات، رغـم اسـتمرار             

مقاومة االستيطان بكل الوسائل السلمية والعسكرية من قبل الجماهير الفلـسطينية والمؤسـسات             

البلدة القديمة داخل مدينة الخليل، مما صعد حركـة         الوطنية الموجودة في المدينة، فتم استيطان       

التي عمت جميـع    ، ١٩٨٧المقاومة الجماهيرية و استمرت حتى بداية االنتفاضة الفلسطينية عام          

  . )٢(١٩٦٧األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

، هبت الجماهير الفلسطينية فـي مختلـف        ١٩٨٧بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية عام      

 الفلسطينية معلنة رفضها لالحتالل اإلسرائيلي، ومن ضـمنها محافظـة الخليـل، إذ              المحافظات

شارك سكانها في مختلف فعاليات االنتفاضة الفلسطينية، وخاصة أن المدينة مـن أكثـر المـدن        

الفلسطينية التي تعرضت للتهويد من خالل االستيطان داخل البلدة القديمة، وقـد أسـهم وجـود                

                                                           
 
  . مقابلة مع محمد ملحم، مصدر سابق) 1(

  . المصدر نفسه) 2(
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ة الخليل في تأجيج روح المقاومة لدى سكانها،الذين مارسوا حقهم بالمقاومة           المستوطنين في مدين  

  . )١(بشتى الطرق والوسائل المتاحة

وبعد اتفاق اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلـسطينية، تـداعت الهيئـات والشخـصيات              

 لعقد مؤتمر طارىء بمدينـة أريحـا      ، ١٩٩٥الرسمية وغير الرسمية في بداية كانون أول عام         

لبحث سبل التصدي لالستيطان الصهيوني المتزايد، وقد عقد المؤتمر في كـانون ثـاني عـام                

وقد انبثق عن المؤتمر تشكيل اللجنة الوطنية واإلسالمية لمواجهـة االسـتيطان، التـي          ، ١٩٩٥

   )٢(عملت على تشكيل لجان فرعية في مختلف المحافظات القرى الفلسطينية

والسياسية لسكان الخليل في منع انتشار البؤر االستيطانية        وقد أسهمت النشاطات المدنية     

بشكل واسع داخل البلدة القديمة، رغم استيالء المستوطنين على عدد من المنـازل الفلـسطينية،               

ولكن عدم السكوت على ممارسات المستوطنين والتصدي لهم بالوسائل كافة قلل مـن احتمـال               

، ففي كثير من األحيان منـع تـصدي         )٣(العرب منها سيطرتهم على مدينة الخليل وطرد السكان       

  . )٤(السكان العرب للمستوطنين من السيطرة على بعض المنازل العربية

  الموقف الدولي من االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل : رابعاً

 بما  ١٩٦٧اختلفت المواقف الدولية تجاه االستيطان الصهيوني في األراضي المحتلة عام           

نطقة الخليل، على الرغم من عدم التعرض لالستيطان في منطقة الخليل بشكل خـاص           في ذلك م  

إال في حاالت استثنائية، فقد انطبق عليها ما ينطبق على باقي المحافظات الفلسطينية في الـضفة                

  . الغربية وقطاع غزة

                                                           
 
  . المصدر نفسه) 1(

  . ٦٨مرجع سابق، ص : وزارة النقل المواصالت، المركز الجغرافي الفلسطيني) 2(

  . مقابلة مع محمد ملحم، مصدر سابق) 3(

  . ٢٧/٩/١٩٩٩صحيفة القدس، ) 4(
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لمحتلة عـام   تبنت األمم المتحدة العديد من القرارات التي تدين سياسة االستيطان في األراضي ا            

، كمـا صـدرعن     )١( * )٢٦ -د   (٢٨٥١مثل قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، رقم        ، ١٩٦٧

مجلس األمن عدة قرارات تدين االستيطان في األراضي المحتلة بشكل عام مثـل قـرار رقـم                 

٢ (**٤٤٦( .  

 بعـد مذبحـة الحـرم       ٩٠٤وفيما يخص الخليل فقد صدر عن مجلس األمن قرار رقم           

يمي التي ارتكبها أحد المستوطنين، وقد أدانها القرار بقوة، وطالب إسرائيل بصفتها الدولة             اإلبراه

المحتلة باتخاذ تدابير من بينها مصادرة األسلحة من المستوطنين بهدف منع أعمال العنف مـن               

  . )٣(قبل المستوطنين اليهود، وإرسال مراقبين دوليين إلى مدينة الخليل

ية ممثلة بالمجموعة األوروبية، تقف موقفـاً معارضـاً لـسياسة           كما أن الدول األوروب   

بما في ذلك منطقة الخليل، ويظهر ذلك       ، ١٩٦٧االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة عام     

من خالل عدة مواثيق وتصريحات للدول األوروبية تدين االستيطان في الضفة الغربية وقطـاع              

م، واتفاقية الهـاي    ١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لعام     " ون  غزة بشكل عام، معتمدين على أن القان      

التي تحرم بناء المستوطنات، ونقل المستوطنين إلى داخل المناطق المحتلة، ولهذا            " ١٩٠٧لعام  

                                                           
 

م، حيث طلبت الجمعية العامة لألمـم المتحـدة مـن           ١٩٧١ كانون أول    ٢٠بتاريخ  صدر  ): ٢٦ -د   (٢٨٥١قرار رقم    *

إسرائيل أن تقوم بإلغاء كل اإلجراءات التي ضمت من خاللها أجزاء من األراضـي العربيـة المحتلـة وأقامـت عليهـا                      

عبد المجيد، أحمـد    : ظرأن. المستوطنات الصهيونية، ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل لإلقامة في هذه المستوطنات           

 . ١٢٥، ص ١٩٩٥ لبنان، -، بيروت ١قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي، ج: عصمت

  . ١٢٥، ١المرجع نفسه، ج) 1(
م، وتم بموجبه إنشاء لجنة خاصة لدراسة الحالـة المتعلقـة           ٢٢/٣/١٩٧٩صدر عن مجلس األمن بتاريخ      : ٤٤٦قرار   **

وأعتبـر هـذه المـستوطنات غيـر        . م بما في ذلك القدس    ١٩٦٧ات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة منذ عام        بالمستوطن

 .٢٧٦، ٢أنظر المرجع نفسه، ج. شرعية

  . ٢٧٦، ٢المرجع نفسه، ج) 2(

  . ١١٣ -١١٢مرجع سابق، ص : الجعبري) 3(
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يعتبر األوروبيون أن االستيطان الصهيوني غير شرعي، ويشكل عقبة فـي طريـق مـشاريع               

  . )١(السالم

فكانت مجزرة الحرم اإلبراهيمي التي نفذها باروخ غولـد         أما فيما يتعلق بمدينة الخليل      

م، قد استفزت المجموعة األوروبية، مما جعلها تتبنى قراراً خاصاً يدعم           ١٠/٣/١٩٩٤شتاين في   

المطلب الفلسطيني القاضي بإدخال مسألة تفكيك المستوطنات في برنـامج مفاوضـات الـسالم              

  . )٢(المنعقدة في مدريد آنذاك

 الموقف العربي من االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل، فقد دعـت            أما فيما يخص  

الجامعة العربية من خالل مؤتمراتها إلى إزالة المستوطنات المقامة في األراضي العربية المحتلة             

م، بما في ذلك المستوطنات المقامة في الخليل، ففي مؤتمر القمة العربي المنعقد             ١٩٦٧بعد عام   

دينة فاس المغربية، أعلنت الجامعة العربية عن مشروع عربي للسالم فـي            م في م  ١٩٨٢بتاريخ  

المنطقة، كان مبنياًَ على أساس إزالة المستوطنات اليهودية من األراضي العربية المحتلـة عـام               

  . )٣(م١٩٦٧

م وعقب مجزرة الحرم اإلبراهيمي أدانت جامعة الدول العربية المجزرة،          ١٩٩٤في عام   

لي إلى الضغط على إسرائيل لوقف االستيطان في األراضي المحتلة، كمـا            ودعت المجتمع الدو  

دعت األمم المتحدة إلرسال مراقبين دوليين لمدينة الخليل، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيـق              

  .)٤(في المذبحة

                                                           
 
ص . ١٩٩١ فلسطين،   -رض والمياه، القدس    االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، مؤسسة األ      : صباغ، زهير ) 1(

٨٥ - ٨٤ .  

، مركـز دراسـات     ١منصور القاضي، ط  : أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم، ترجمة       : بشارة، خضر ) 2(

  . ٦٠٠ص. ٢٠٠٣ لبنان، -الوحدة العربية، بيروت 

)3) Arabic About BTselem Index.asp/http:www.btselem.org  

، ١٩٨٨ األردن،   -، عمان   ) ن، ب(،  ١٩٨٨ -١٩٤٧القرارات والمبادرات الخاصة بالقضية الفلسطينية      : يزحداد، تر ) 4(

  . ٤٨ص 
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وهكذا فإن الموقف العربي من االستيطان الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غـزة،             

الخليل اتسم بالمعارضة بشكل عام مع عدم التعرض لالستيطان في الخليـل            ومن ضمنها منطقة    

  . بشكل خاص

م، فقـد   ١٩٦٧أما الموقف األمريكي تجاه االستيطان في األراضي العربية المحتلة عام           

اتسم بالتناقض والتباين، فمن ناحية انتقدت الواليات المتحدة سياسة إسرائيل االسـتيطانية، مـن              

م على األراضـي العربيـة      ١٩٤٩ كما أقرت قابلية تطبيق اتفاقية جنيف لعام         خالل تصريحاتها، 

م الذي استنكر بشدة كافة الخطوات      ١٩٦٧المحتلة، والتزمت بالبيان اإلجمالي لمجلس األمن عام        

ومن ناحية أخـرى رفـضت      . التي اتخذتها إسرائيل في األراضي المحتلة وخاصة المستوطنات       

ية إلسرائيل بإلغاء الخطوات التي اتخذتها في األراضي الفلـسطينية،          المشاركة في المطالب الدول   

عن طريق االمتناع عن التصويت تارة واستخدام حق النقض الفيتو تارة أخرى لتعطيل قرارات              

م وبعد مفاوضات مرهقـة أجـازت أمريكـا         ١٩٩٤وفي عام   . )١(األمم المتحدة ضد االستيطان   

  . )٢(الحرم اإلبراهيمي في الخليللمجلس األمن الدولي بأن يدين مجزرة 

  الحركات اإلسرائيلية المعارضة لالستيطان في منطقة الخليل : خامساً

  " بتسيلم "  مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان -١

م على يد مجموعة من المفكرين، القانونيين، الـصحفيين         ١٩٨٩تأسس هذا المركز عام     

و عبارة عن منظمة مستقلة وحيادية تمول نـشاطاتها عـن           وأعضاء الكنيست اإلسرائيليين، وه   

طريق التبرعات من داخل إسرائيل، وأوروبا، وأمريكا، الهدف من تأسيـسها حمايـة حقـوق               

                                                           
 
  . ١١/٣/١٩٩٤صحيفة القدس، عدد ) 1(

، ١٩٩٢،  ٩٠االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة الواقع والمستقبل، صامد االقتصادي، عدد           : أبو علي، أسامة  ) 2(

 . ٤٩ص
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اإلنسان في األراضي المحتلة من خالل توثيق االنتهاكـات اإلسـرائيلية ونـشرها للجمهـور               

  . )١(اإلسرائيلي

منطقة الخليل من خالل توثيق ونشر تقـارير        تعارض بتسيلم االستيطان الصهيوني في      

شبه دورية عن االنتهاكات اإلسرائيلية وتعديات المستوطنين على السكان العـرب فـي منطقـة           

  . )٢(الخليل، معتبرة أن هذا االستيطان غير شرعي، ويسلب سكان المدينة من جميع حقوقهم

   حركة السالم اآلن-٢

م في تل   ١٩٧٨وغير حزبية، أقيمت في ربيع عام       حركة سالم إسرائيلية، غير برلمانية،      

 ضابطاً إسرائيلياً من االحتياط، بعد أن توجهوا بكتـاب          ٣٥٠أبيب، على يد مجموعة مكونة من       

خطي إلى رئيس الحكومة في حينه مناحيم بيغن، طالبوه بمواصلة طريق السالم، وقد مارسـت               

  . )٣(سرائيلية بهدف استمرار عملية السالمنشاطاتها بعد التوقيع على معاهدة السالم المصرية اإل

وقد عارضت الحركة االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة باعتباره يناقض طريـق             

 التي على أساسها يجب إجراء المفاوضـات مـع          *السالم، حيث قامت باقتراح المبادىء الخمسة     

قي مدن الضفة الغربية وقطـاع      العرب، كما عارضت االستيطان اليهودي في منطقة الخليل وبا        

غزة، باعتباره غير شرعي، فنظمت المظاهرات ضد االستيطان وأعدت ونشرت التقارير التـي             

  . )٤(تفضح ممارسات المستوطنين في مدينة الخليل وباقي المدن الفلسطينية في الضفة والقطاع

                                                           
 
  . ٨٨، ص١٩٩٦ لبنان، -بيروت . ٢٠٣إدارة كلينتون والقضية الفلسطينية، المستقبل العربي، عدد : ، جوستورل) 1(

(2) Btselm: Land Grab Israeli settlement policy in the WestBank,Jerusalem, may,2002.   
(3) HTTP:\\WWW.KNESSET.GOV.IL\LEXICON\ARB\PEACENOW.HTM.  

دأ التنازل عن األرض بموجبه يتنازل كل طرف عن جزٍء من حقوقه التاريخية، االعتراف بحـق                مب: المبادىء الخمسة  *

إسرائيل في السيادة في حدود أمنة متفق عليها من قبل الطرفين، االعتراف من الجهة اإلسرائيلية بحق الشعب الفلـسطيني                   

يلية من خالل إجراء تعديل على الحدود، وحـدة         في كيان قومي، ضرورة القيام بتسويات تضمن المتطلبات األمنية اإلسرائ         

  .المرجع نفسه: أنظر. القدس عاصمة إلسرائيل مع األخذ بعين االعتبار المصالح الدينية والقومية في المدينة

  .المرجع نفسه) 4(
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ضـد االسـتيطان    م نظمت حركة السالم اآلن مظاهرة في مدينة الخليل،          ١٨/٨/١٩٨٥فبتاريخ  

ضمت العشرات من أنصارها، وقد اعتقلت قوات االحـتالل أربعـة مـن             ، اليهودي في المدينة  

  . )١(أعضاء الحركة على خلفية التظاهر غير المرخص

م زاد نشاط حركة السالم اآلن ضد االستيطان، من خالل نشر معطيات            ١٩٩٦بعد عام   

الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عـام،       حول المستوطنات في منطقة الخليل بشكل خاص، وفي         

  . )٢(تمحورت حول زيادة حجم االستيطان اليهودي في الضفة الغربية وقطاع غزة

  اآلثار المترتبة على االنتشار االستيطاني في منطقة الخليل : سادساً

  التأثير االقتصادي . أ

تصاد الفلـسطيني  عمدت إسرائيل منذ احتاللها للضفة الغربية وقطاع غزة إلى تدمير االق 

  : وذلك باتخاذها إجراءات قهرية تتركز في محورين

 توسيع القاعدة اإلنتاجية اإلسرائيلية، بإحكام سيطرتها على الموارد االقتصادية في األراضي            -أ  

المحتلة، عبر مصادرة األراضي وإقامة المستوطنات والمنـشآت اإلنتاجيـة فيهـا ممـا حـرم             

  . )٣(قتصادية، وذلك بسلب األرض وتدمير اإلنتاجالفلسطينيين من مقوماتهم اال

 جعل االقتصاد الفلسطيني تابعاً وخادماً لالقتصاد اإلسرائيلي، ومنـع أي تطـور وتقـدم               - -ب

القطاع الزراعي، والقطاع الصناعي، مستخدمة كثيراً من       : وفي مقدمتها ، لقطاعاته اإلنتاجية كافة  

وفيمـا يلـي    . )٤( العسكرية التي تحد من تطـوره      لوسائل لتحقيق هذا الغرض من خالل األوامر      

  : نتناول كل قطاع على حده

  القطاع الزراعي . ١
                                                           

 
  . ١٩/٨/١٩٨٥صحيفة دافار، ) 1(

(2) http://www.knesset.gov.il\lexicon\arb\peacenow.htm  

  . ١٤٤ع سابق، ص مرج: عناب) 3(

  . ٢٣٣مرجع سابق، ص : البطش) 4(
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امتاز االقتصاد الفلسطيني قبل االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة باعتباره           

بعـد  . )١(من سكان األراضي المحتلة على الزراعة      % ٦٤اقتصاداً زراعياً، حيث اعتمد حوالي      

الل تأثر هذا القطاع بشكل كبير، وذلك الستيالء المستوطنين على مساحات شاسـعة مـن               االحت

األراضي الزراعية، بهدف إقامة المستوطنات عليها، أو الستغاللها ألغراض الزراعة من قبـل             

المستوطنين، كما أن ازدياد الطلب على األيدي العاملة داخل إسرائيل، وارتفاع األجـور هنـاك               

مال الزراعيين في الضفة والقطاع إلى ترك الزراعة والذهاب إلى العمل كعمـال             دفع معظم الع  

  . )٢(داخل إسرائيل وداخل المستوطنات في الضفة والقطاع

وقد تأثر القطاع الزراعي في منطقة الخليل بشكل كبيـر جـراء سياسـة االسـتيطان                

 ،عية مما قلل من مساحتها    الصهيوني في المنطقة، فقد تم إقامة المستوطنات على األراضي الزرا         

عمـد المـستوطنون إلـى إتـالف        . )٣(وحرم كثيراً من العائالت الفلسطينية من مصدر رزقها       

المحاصيل الزراعية الفلسطينية هناك، ومن أمثلة ذلك ما قام مستوطنو كرمي تسور المقامة على              

 السامة بتـاريخ    أراضي بلدتي حلحول وبيت أمر شمالي مدينة الخليل برش كروم العنب بالمواد           

، وذلك في مناطق الكامب، ووادي الذروة، ووادي المطي، إذ تم إتالف حوالي مـن               ١٣/٧/٨٩

 مواطنا من بلدتي حلحول وبيت أمر، وذلك بهدف ضرب     ١٣٨ شجرة من العنب يملكها      ٣٢٠٠٠

  . )٤(القطاع الزراعي في منطقة الخليل، وخاصة زراعة العنب

قتالع أشجار الفاكهة في منطقة فرش الهـوا شـمال           با ١٩٩٣كما قام المستوطنون عام     

، وسـاهموا فـي     )٥(غرب الخليل، وتعود للمواطن أشرف الزغير، والمواطن إبراهيم القواسمي        

                                                           
 
 -، مؤسـسة الحـق، رام اهللا        ) ط،ب(المستوطنات اإلسرائيلية في ضوء القانون الدولي واإلنساني،        : الريس، ناصر ) 1(

  . ٤٠ص ، ١٩٩٩فلسطين، 

، دار  ٤٨قتصادي، عـدد    أثر االستيطان اإلسرائيلي على الوضع الزراعي في الضفة الغربية، صامد اال          : سالم، جمال ) 2(

  . ٧٣، ص ١٩٨٤الكرمل للنشر والتوزيع، آذار 

  . ، الخليل٢١/٧/٢٠٠٤مقابلة مع عبد الغني سياعره، مدير اإلغاثة الزراعية في منطقة الخليل، بتاريخ ) 3(

ار العـودة   ، د ١ممارسات المستوطنين خالل العامين األولى لالنتفاضـة، ط       " الوجه اآلخر لالحتالل    : حسين، إبراهيم ) 4(

  . ٤٧، ص ١٩٩٠للدراسات والنشر، القدس، فلسطين، 

  . ٢١/١١/١٩٩٣صحيفة القدس، ) 5(
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تدمير كثير من األراضي الزراعية والمحاصيل العائدة للمواطنين العرب ففي منطقة يطا جنوب             

 ٧/٦/١٩٩٨امة على أرضي يطا بتاريخ      الخليل قام المستوطنون من سكان مستوطنة ماعون المق       

  . )١(بحرق بيادر القمح والشعير العائدة للمواطنين في تلك المنطقة

إضافة إلى ذلك استولى المستوطنون على األراضي الزراعية، فقد اسـتولى مـستوطنو               

 دونم من األراضي العربيـة المجـاورة        ١٠٠ على   ١٩٩٩مستوطنة حاجاي جنوب الخليل عام      

  . )٢( وقاموا بزراعتها باألشجار والحبوب، ومنعوا أصحابها من االقتراب منهاللمستوطنة،

وتنوعت أساليب المستوطنين واعتداءاتهم للقضاء على المحاصيل الزراعية الفلسطينية فباإلضافة          

لما سبق، قام مستوطنو ماعون قرب يطا بسكب ماء النار على جذور األشـجار فـي منطقـة                  

ه المستوطنة، وتم اقتالع عدد كبير من أشجار الزيتون العائدة للمـواطن            الخروبة القريبة من هذ   

  . )٣(موسى خليل ربعي من بلدة يطا جنوب الخليل

أما شق الطرق االلتفافية فقد أثر بشكل كبير على الزراعة في الخليـل، حيـث تـدمير                 

رع التفافيـة   مساحات واسعة من األراضي الزراعية في المنطقة، ففي المنطقة تم شق أربع شوا            

، وقـد بلغـت المـساحة       )٤(لخدمة المستوطنين وذلك على حساب األراضي الزراعية العربيـة        

 دونم تقريباً، وهي أراٍض خـصبة مزروعـة باألشـجار           ٩٨٢٠المستخدمة لهذه الغاية حوالي     

  . )٥(المثمرة والمحاصيل الزراعية األخرى

 الزراعية المجاورة، إلى رفـع  وأدى تدفق المياه العادمة من المستوطنات عبر األراضي     

نسبة ملوحة الطبقة السطحية للتربة فأصبحت غير صالحة للزراعة، وبحاجة إلى استصالح، مما             

يزيد من أعباء المزارع الفلسطيني، كما أن المياه العادمة تحتوي على بعض العناصـر الـسامة      
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اه العادمة لمستوطنة عتنائيل    فالمي: التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، وتنقل األمراض لإلنسان       

مثالً تسببت في تدمير عدد كبير من األشجار المثمرة بلدة الظاهرية، كما أدت الميـاه العادمـة                 

لمستوطنة كفار عتسيون إلى تدمير عشرات الدونمات من أراضي بلدة بيـت أمـر، وخاصـة                

بو الحمـص،   خليل أبو الحمص، ومصطفى صابر أبو الحمص، وإسماعيل أ        : أراضي المواطنين 

  .)١(في منطقة وادي اشخيت، شمالي بلدة بيت أمر

  القطاع التجاري . ٢

عمدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ احتاللها للضفة الغربية وقطاع غزة إلى جعلها            

سوقاً الستهالك البضائع اإلسرائيلية، وحدت من واردات األراضي العربية المحتلة مـن غيـر              

اً جمركية عالية على السلع المستوردة من الخارج وغير الموجـودة           إسرائيل، أو بفرضها رسوم   

في إسرائيل، وعدم السماح باستيراد المواد الخام من غير إسرائيل، مما يعني عدم دخول هـذه                

  .)٢(السلع للبالد العربية بسبب مقاطعة الدول العربية إلسرائيل

القتصادية، كـان لالسـتيطان     وفي مدينة الخليل التي تمثل فيها التجارة عصب الحياة ا         

. الصهيوني كبير األثر على التجارة خاصة أن المدينة تشكل المركز التجاري الرئيسي للمنطقـة             

لقد أدى انتشار االستيطان اليهودي داخل المدينة إلى إغالق عدد كبير من المحـالت التجاريـة                

من المحالت التجاريـة فـي       تم تدمير عدد كبير      ١٩٨٠وتدميرها داخل البلدة القديمة، ففي عام       

منطقة الدبويا عقب العملية الفدائية التي نفذت ضد المستوطنين في بناية الدبويا، حيـث هـدمت                

  . )٣(العديد من المحالت التجارية الموجودة مقابل مبنى الدبويا
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إضافة إلى ذلك فقد تضرر أصحاب المحالت التجارية الموجودة في شـارع الـدبويا،              

 محل تجاري، بسبب منع المركبات من المرور من هذا الـشارع، والتواجـد              ٢٤والبالغ عددها   

  . )١(المكثف لجنود االحتالل والمستوطنين في هذه المنطقة، مما أدي إلى إغالقها في النهاية

كما هاجم المستوطنون الذين يسكنون في البؤرة االستيطانية إبراهام أبينو سوق الخضار            

ا المحالت التجارية وحرقوها أكثر من مرة،واستمر المـستوطنون         المركزي في المدينة، فدمرو   

وما زالوا يقومون بمضايقة التجار العرب في هذا السوق، والذي تبلغ مساحته ثالثـة دونمـات                

ويضم عدداً كبيراً من المحالت     .  عام ٩٩استأجرتها بلدية الخليل من حارس أمالك الغائبين لمدة         

من قبل المستوطنين مستغلين أي حدث ضدهم مـن قبـل سـكان             التجارية، والتي يتم تخريبها     

 بعـد مجـزرة الحـرم       ١٩٩٤وقد أخلي من التجار الفلسطينيين بشكل كامـل عـام           . )٢(المدينة

اإلبراهيمي، وبعد أن تم حرق كافة المحالت التجارية الموجودة فيه مـن قبـل المـستوطنين،                

  .)٣(وتطويقه باألسالك الشائكة

 - الشهداء وإغالق جميع المحالت التجارية الموجودة على جانبيه          كذلك تم إغالق شارع   

 وذلك عقب مجزرة الحرم اإلبراهيمي، وتـم إغـالق شـارع اإلخـوان              - م   ١٥٠يبلغ طوله   

، حيـث أغلقـت جميـع المحـالت         ١٩٩٦والذي سيطر عليه المستوطنون منذ عام       ، المسلمين

شارع الشهداء والبـؤرة االسـتيطانية تـل    التجارية الواقعة على طوله، ويربط هذا الشارع بين  

  .)٤(الرميدة
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وقد تعرض أصحاب المحالت التجارية لكثير من المضايقات اليومية من قبل المستوطنين، ممـا              

أجبر قسم كبير منهم على إغالق محالتهم، األمر الذي تسبب في إحداث مشاكل اقتصادية صعبة               

  . )١(لهم وألسرهم بسبب إغالق مصدر رزقهم

ة لما سبق فإن فرض منع التجول المتكرر على البلدة القديمة بشكل خاص وعلـى               إضاف

فعقـب كـل حـادث      . مدينة الخليل بشكل عام أثر بشكل كبير على الحركة التجارية في المدينة           

يرتكب ضد المستوطنين في مدينة الخليل، يفرض منع التجول لعدة أيام على المدينة ولم يقـف                

كان يفرض منع التجول على السكان العرب حتى بعد االعتداء عليهم من            األمر عند هذا الحد بل      

قبل المستوطنين وهذا ما حدث عقب مجزرة الحرم اإلبراهيمي، حيث فرض منع التجول علـى               

  . )٢(مدينة الخليل لعدة أسابيع

  القطاع الصناعي . ٣

ع الـصناعي   إن تحكم سلطات االحتالل اإلسرائيلي في االقتصاد الفلسطيني، جعل القطا         

في األراضي الفلسطينية يفتقر إلى أدنى متطلبات األمن الصناعي المتمثل في سهولة االسـتفادة              

من أسعار المواد الخام وسهولة الحصول عليها، وإمكانية تصدير الفائض الصناعي إلى األسواق             

. عابر والحـدود   نتيجة لتحكم إسرائيل بالم    - بما فيها األسواق اإلسرائيلية والعربية       -الخارجية  

ألنها أعاقت تنقـل العمـال والـسلع،        : أخلت اإلغالقات المتكررة في إنتاجية القطاع الصناعي      

وأضعف القدرة الشرائية في السوق، وقد ضاعفت حجم المخـاطر االسـتثمارية فـي القطـاع                

الصناعي، مؤدية إلى عزوف المستثمرين الجدد عن إقامة المشاريع والمناطق الـصناعية فـي              

  . )٣(فة الغربية وقطاع غزةالض

أثرت صناعة المستوطنات سلباً على القطاع الـصناعي الفلـسطيني، ألن الـصناعات             

: الفلسطينية ال تتمتع بنفس الميزات الممنوحة لها، فصناعة المستوطنات فـي الـضفة الغربيـة              
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فيض تحظى بإعفاءات ضريبية خاصة وكبيرة، ودعم مادي هائل من الحكومة اإلسرائيلية، وتخ           

أما الصناعة الفلسطينية   . أسعار المواد األولية للصناعات الناشئة، مما جعلها أقدر على المنافسة         

التي سمح لها بالتطور والنهوض، فهي التابعة والخادمة والمتممـة للـصناعات اإلسـرائيلية،              

  .)١(والمتعاقدة معها

ت الـصهيونية فـي   فقد أقيمت العديد من الصناعات الصغيرة اليدوية داخل المـستوطنا       

 معمل صناعي إضافة إلى سـبع منـاطق         ٢٠٠منطقة الخليل، ففي مستوطنة كريات أربع أقيم        

من تكـاليف   % ٤٠صناعية، في كل منطقة عدد من المشاريع، وكل مشروع منها يحصل على             

من التكاليف كإعانة    % ٣٥المشروع كاستثمار على شكل قرض رخيص وطويل األجل، وعلى          

ممـا يـؤثر علـى      . )٢(مـن التكـاليف    % ٢٥تاج صاحب المشروع إال أن يقدم       مالية، وال يح  

  . الصناعات العربية سلباً، ويجعلها ضعيفة وغير قادرة على المنافسة

وقد اتبعت سلطات االحتالل سياسة تهميش الصناعة الفلسطينية بل ومحاربتها، فقيـدت            

ك وضرائب مرتفعـة، تعقيـد      فرض جمار : نمو وتطور المناطق الصناعية بأساليب شتى منها      

الحصول على الرخص الخاصة بالمهن والصناعات، فرض قيود على استيراد المـواد الخـام              

  . )٣(الالزمة لهذه الصناعات

   األثر البيئي -ب

تمارس سلطات االحتالل اإلسرائيلي أنواع الضغط كافة علـى الـسكان الفلـسطينيين              

ويـساهم انتـشار المـستوطنات فـي        ، انهملتهجيرهم من أرضهم وإحالل مستوطنين يهود مك      

األراضي العربية المحتلة في تحقيق هذا الهدف، بما تقوم به من تغيير في الخصائص الطبيعيـة                

  بتسريب المياه العادمة إلى األراضي العربية المجاورة للمستوطنات        : لألراضي الفلسطينية سواء

الزراعية، أودفن النفايات الـسامة داخـل       اليهودية، أو برش المبيدات الكيماوية على المحاصيل        
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، وفيمـا يلـي     )١(أراضي الضفة الغربية، وشق الطرق االلتفافية، وإقامة الكسارات والمحـاجر         

  : نستعرض هذه الممارسات

   المياه العادمة -١

إن انسياب المياه العادمة من المستوطنات الصهيونية في منطقة الخليل له كبيـر األثـر               

ففيها يوجد العديد من مجاري المياه العادمة المنـسابة         . األرض والسكان : طينيةعلى البيئة الفلس  

  : على النحو التالي، من المستوطنات الصهيونية الموجودة في منطقة الخليل

 تعد أكبر مستوطنة يهودية في منطقة الخليل، حيث تنـساب الميـاه             : مستوطنة كريات أربع   -أ  

راضي الزراعية العربية، الواقعة على طريق الخليل بنـي         العادمة منها عبر مجرى يمر من األ      

نعيم، مدمرةً العديد من البساتين المزروعة بالعنب، كما أثرت على عدد من المنازل في بلدة بني                

  . )٢(نعيم المجاورة للمستوطنة من الجهة الشرقية

طقـة  وقد تقدم العديد من األهالي والمؤسسات الوطنية بشكاوى للحـاكم العـسكري لمن            

، حيث قدم سكان حي وادي الحصين الواقـع         ١٩٧٦/تشرين أول /٣١كان أولها بتاريخ    ، الخليل

قرب مستوطنة كريات أربع من الجهة الجنوبية، احتجاجاً علـى تـدفق ميـاه المجـاري مـن                  

المستوطنة عبر حيهم مما أدى إلى تسربها إلى مياه الشرب وإلى البساتين الزراعية المجـاورة،               

  . )٣(شجار الفاكهة، و تجميع الحشرات الخطرة بالقرب من منازلهممسببة موت أ

وفي منطقة الخليل يوجد العديد من المصانع في المستوطنات الصهيونية تؤثر على البيئة             

الفلسطينية، ففي مستوطنة كريات أربع يوجد مصنع كحول، ومصنع بالستيك، ومصنع بـالط،             

نة كفار عتسيون يوجد مصنع أدوات مطـبخ،        وفي مستوط ، ومصنع كرميد، ومصنع طوب بناء    

ومصنع اسطوانات غاز، ومصنع كلور، ومصنع لتنقية المياه، وفي مستوطنة أدورا يوجد مصنع             
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أغطية وشمسيات، وجميعها تؤثر على البيئة بشكل مباشر من خالل مياه الصرف الصحي التي              

  . )١(تنساب عبر األراضي العربية المجاورة

تشتهر بتربية األغنام واألبقار والتي تضاعف كمية المياه العادمة مشكلة           : مستوطنة ماعون  -ب

مجرى ينساب منها عبر األراضي العربية المجـاورة، وخاصـة منطقـة وادي الزيتـون، وأم                

الحطب، وعرب الصرايرة، مما يلوث هذه األراضي ويقضي على المزروعات فيها، كما تلوث             

 على شكل برك صغيرة يستفاد منها في سقي المواشي فـي            هذه المياه مياه األمطار التي تتجمع     

هذه المنطقة خاصة في فصل الشتاء حين تتدفق المياه العادمة لتغطي هذه البرك وتفسدها، مسببة               

  .)٢(الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات في المنطقة

. ئة في المنطقة   حيث تشكل المياه العادمة المنسابة منها مصدر تلوث للبي         : مستوطنة ادورايم  -ج

فتدفق المياه العادمة منها عبر األراضي الزراعية المجاورة، يؤدي إلى تلوث بيئـي لألراضـي               

الزراعية، وقتل وتدمير المزروعات، وتلويث مياه الينابيع، وخاصة فـي منطقـة وادي الفـول               

  . )٣(االقريبة من المعسكر، حيث نبع الهجرة والذي يلوث من المياه العادمة المنسابة منه

: تنساب المياه العادمة منها عبر األودية المجاورة، خاصة في منـاطق          :  مستوطنة عتنائيل  -د  

رابود، بلدية الظاهرية، منطقة أبو العرقان، منطقة أبو العسجه، مسببة تلويث األراضي الزراعية             

ديـة مـع    في هذه المناطق وفي فصل الشتاء يرتفع منسوب المياه العادمة عند التقاء هـذه األو              

مجرى وادي السمن تسبب تدفق المياه العادمة على األراضي المجاورة، كما يوجد مجرى آخـر       

للمياه العادمة ينساب من مستوطنة شمعة المقامة على أراضي بلدة الظاهرية، والذي يتجه غرباً              

 عبر منطقة دير شمس، ثم يتحد مع مجرى المياه العادمة في وادي الخليل ليزيد مـن جريانهـا                 
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ليصبح بيئة مثالية لتكاثر الحشرات والبعوض، وانتشار الروائح الكريهة، عدا عن األضرار التي             

  . )١(تلحقها بالمزروعات

 عمد سكانها إلى إقامة برك تجميع للمياه العادمة المنسابة مهـا، وذلـك              : مستوطنة لسيفر  -هـ

وهـي  ، غوين، والمنيزل منطقة خربة   : على حساب األراضي العربية المجاورة للمستوطنة، مثل      

تابعة لبلدتي يطا والسموع، وبعد أن تمتلئ هذه البرك تنساب مياهها عبر األراضـي المجـاورة                

محدثة أثر بيئي هدام في هذه المنطقة، من انتشار للحشرات والبعـوض وتخريـب األراضـي                

  . )٢(الزراعية المجاورة

ات الصهيونية تؤثر سلباً علـى      مما سبق نالحظ أن المياه العادمة المنسابة من المستوطن        

البيئة الفلسطينية، فهي ترفع نسبة ملوحة الطبقة السطحية للتربة نتيجة لتبخر جزء من هذه المياه               

وتسرب الجزء اآلخر عبر التربة للمياه الجوفية لتلوثها، كما أنها تسبب أضراراً صـحية، ممـا                

روائح الكريهـة، وخاصـة فـي       يجعلها مصدر لألمراض بسبب انتشار الحشرات والديدان وال       

المناطق القريبة من األحياء السكنية، كما هو الحال في بلدات يطا، بني نعـيم، دورا، الـسموع،        

  . )٣(الظاهرية

   النفايات الصلبة ودفن النفايات السامة -٢

تقوم المستوطنات اليهودية بتجميع النفايات الصلبة على األراضي العربية في مختلـف            

لغربية وقطاع غزة، ففي منطقة الخليل يقوم المستوطنون بتجميع النفايات الـصلبة            أنحاء الضفة ا  

تجمع النفايات في هذا المكـب مـن        . في منطقة قريبة من بلدة يطا، تعود ملكيتها لعائلة الربعي         

ماعون، كرمئيل، كريات أربع، سوسيا، ياكين، حاجاي، شـمعة، لـسيفر،           : المستوطنات التالية 

ستوطنة نيجوهوت المقامة على أراضي بلدة دورا فتستخدم مكباً عشوائياً، أقـيم            أما م ، وعتنائيل

في حـين   . على أراضي خربة فقيقيس إلى الجنوب من دورا، ملوثة المنطقة الزراعية المجاورة           
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كفار عتسيون، ومجدال عـوز، وكرمـي       : تستخدم المستوطنات المحيطة في بلدة بيت أمر مثل       

من تدمير البيئة الفلسطينية في منطقة الخليل بـسبب حـرق هـذه             تسور، مكب يطا، مما يزيد      

  . )١(النفايات

استخدمت سلطات االحتالل األراضي الفلسطينية مقبرة لنفاياتها السامة، حيث تحضرها          

سراً إليها، وتقوم بإنشاء الحفر الخاصة إللقائها فيها، مستغلة اإلمكانات التكنولوجية التي تتيح لها              

جرافات ضخمة وشاحنات عمالقة، واألمر بحاجة إلى دراسة علميـة تـستند            : منسرعة التنفيذ   

على مختبرات خاصة، ولكننا نستدل عليها من اآلثار الجانبية ونسوق منطقة الشركة كمثل على              

  : ذلك

حيث أفادت شهادات األهالي أن الجرافات اإلسرائيلية أنشأت حفرة ضخمة في المنطقة،            

د من الشاحنات، ليعاد طمرها من جدير، وبعد فترة بدأ الناس يعانون من             ثم ألقيت فيها حمولة عد    

تكرار حاالت اإلجهاض لإلنـسان والحيـوان، وانتـشار األمـراض المعديـة             : أمراض منها 

  . )٢(والتشوهات في الثروة الحيوانية

   الكسارات والمحاجر - ٣

وطنات الصهيونية، فقد   لم يسلم سطح األرض الفلسطينية من التأثير السلبي لوجود المست         

شكلت المحاجر والكسارات معول هدم للبيئة محدثة أضراراً بيئية كبيرة، وقـد توزعـت علـى     

الخليل وبيت لحم، ومجموعها في الضفة      : جنين وقلقيلية إلى الجنوب   : مناطق مختلفة من الشمال   

الهيكليـة   تم اإلعالن عن بدء سريان مشروع الخارطـة  ١٩٩٤الغربية ست كسارات، ففي عام   

لكسارة وادي زميل على أراضي بلدة دورا والظاهرية في منطقة الخليل، وتبلغ مساحة المخطط              
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 دونم تعتبر مناطق تأثير بيئي على المنطقة، تؤثر بشكل مباشر           ٢١٥٠ دونم منها    ٢٤٨٦للكسارة  

  . )١(على بلدتي دورا والظاهرية

 على البيئة الفلسطينية، مما يلحق      تشكل المحاجر اليهودية في منطقة الخليل خطراً كبيراً       

:  محاجر تابعة للمستوطنات اإلسرائيلية هي     ٥ويوجد فيها   ، الضرر باألرض واإلنسان الفلسطيني   

محجر تيالليم على أراضي بلدة دورا، محجر الظاهرية على أراضي بلدة الظاهريـة، محجـر               

، محجـر تفـوح     صوريف على أراضي قرية صوريف، محجر الفارس على أراضي بلدة دورا          

على أراضي قرية تفوح غرب الخليل، وجميعها تعمل دون مراقبة بيئية، بجوار مناطق سـكنية               

مسببة تلويث الهواء الناتج عن الغبار المتصاعد منها، واإلزعاج الناتج عن التفجيرات المتتاليـة              

النبـاتي فـي    واألصوات الناتجة عن اآلليات ووسائل النقل في هذه المحاجر، كما تهدد القطاع             

المنطقة المجاورة، وتؤدي إلى هروب العديد من الحيوانات البرية التي تقطـن بـالقرب منهـا،                

أضف إلى ذلك أن السكان القريبين منها يعانون من أمـراض الربـو واألزمـات وااللتهابـات                 

  . )٢(الصدرية الحادة

   الصناعات اإلسرائيلية -٤

ؤثر على البيئة بشكل مباشر، خصوصاً فـي        يعتبر التلوث الصناعي من العوامل التي ت      

ظل غياب األنظمة التي تجبر المصانع الموجودة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيـة              

وقطاع غزة على التخفيف من آثارها الخطرة، لذا انتعشت العديد من الصناعات المسببة للتلوث              

األلمنيوم، البطاريات، دباغة   :  الصناعات البيئي، والمنتجة للنفايات الصلبة والسامة، وتشمل هذه      

وصباغة الجلود، وغيرها من الصناعات الكيماوية، ويوجد في الضفة الغربيـة سـبع منـاطق               

  .)٣(صناعية

                                                           
 
 -ي، ورشة عمل، السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة التموين، رام اهللا           دور االستيطان في التلوث البيئ    : صدقه، نضال ) 1(

  . ٦٤، ص ١٩٩٨فلسطين، 

، ١البيئة واالستيطان، ط  : ، وزارة المواصالت، المركز الجغرافي الفلسطيني     ١١٩مرجع سابق، ص    : المصري، عماد ) 2(

  . ١١١، ص ١٩٩٨ فلسطين، -، رام اهللا ٢٨/٢/١٩٩٨ورشة عمل بتاريخ 

  . ١٢٥، ص ٣٥صناعات اليهودية في الضفة الغربية وآثارها في البيئة، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد ال) 3(



 
 

150

  : )١( المناطق الصناعية اإلسرائيلية في الضفة الغربية.٢٠جدول رقم 

  مساحتها بالهكتار  مكانها في الضفة الغربية  المنطقة الصناعية

  ١٠،٩٩  جنين  تحناني

  ١٤،٧٨  نابلس  برقان

  ١٤،٨٤  نابلس  أرئيل

  ١،٥٨  نابلس  معالي افرايم

  ١٤٥،٧٨  القدس  عطروت

  ١٠٩،٩٢  القدس  

  ٣،٣٥  الخليل  كريات أربع

  ٣٠١،٢٤  ٧  :المجموع

 معمالً صناعياً يهودياً داخل المناطق الصناعية، وفي داخل المستوطنات          ٢٠٠كما يوجد   

ائيل بنقل كثير من الصناعات المسببة للتلوث من أماكن داخلهـا إلـى             اليهودية، وقد قامت إسر   

 أو إلى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ومعظـم          ١٩٦٧المناطق القريبة من حدود عام      

  . )٢(هذه الصناعات يتولد عنها نفايات سائلة وصلبه تضر بالبيئة الفلسطينية

ي األراضي الفلسطينية فـي المنطقـة،       إضافة إلى ذلك تصرف مخلفات تلك المصانع ف       

وتفرغ المواد الكيماوية في التربة، كما يتم تهريب المواد السامة الناتجة عن المصانع اإلسرائيلية              

إلى األراضي الفلسطينية، كما هو الحال في بلدة إذنا مثالً، كما يتم تجميـع النفايـات الـصلبة                  

سطينية كما هو الحال قرب بلدة بني نعيم ومدينة         وتكديسها في مناطق عربية قريبة من المدن الفل       

  . )٣(الخليل

  األثر األمني . ج

 إلـى   ١٩٦٧عمدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ احتاللها األراضي الفلسطينية عام          

سياسة محاصرة المدن الفلسطينية وخنقها، مؤكدة على تنفيذها من خالل المشاريع االسـتيطانية             
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 إلى خنق المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية، بعـد محاصـرتها           كخطة دروبلس التي تهدف   

وتطويقها بكثافة سكانية إسرائيلية من أجل جعلها مراكز أمنية متقدمة، ففي مدينة الخليل تم إقامة               

المستوطنات ألهداف أمنية وخاصة مستوطنة كفار عتسيون التي أقيمت على طريـق رئيـسي              

 تم إقامة العديد من المستوطنات حول مدينة الخليل وعـدد مـن             يربط الخليل بمدينة القدس، كما    

البؤر االستيطانية داخلها لتشكل هذه البؤر االستيطانية مواقع أمنية في وسط المدينة لتقـف فـي                

  .)١(وجه أي نشاط ضد االحتالل اإلسرائيلي

لغربية وقد شكل االستيطان الصهيوني خطراً أمنياً على السكان الفلسطينيين في الضفة ا           

وقطاع غزة بشكل عام وفي منطقة الخليل بشكل خاص، فمنذ دخول المستوطنين لمدينة الخليـل               

 هاجمـت   1979 مارسوا كافة أنواع التنكيل بالسكان العرب في المدينة، ففي عـام             ١٩٦٧عام  

مجموعة من النسوة من سكان كريات أربع موقع الدبويا وطردن السكان العرب منه، حيث كان               

بنى مدرسة ابتدائية للطالب العرب في المدينة، وتحت إشراف وكالـة غـوث وتـشغيل               هذا الم 

الالجئين الفلسطينيين وبعد أن استولى المستوطنون عليه أصبح مصدر قلق وإزعـاج وإرهـاب              

لسكان المدينة، ليصبح حصناً محاطاً بالثكنات العسكرية، تنطلق منه قطعان المستوطنين لالعتداء            

  . )٢(يهاعلى المواطنين ف

مارس المستوطنون العديد من أشكال العنف ضد السكان العرب في مدينة الخليل، بوضع القنابل              

  : في األماكن العامة، واالعتداء عليهم بالضرب والقتل في كثير من األحيان،ومن أمثلة ذلك

 هاجم مستوطنون من كريات أربع منزل المـواطن عبـد الـرحيم             ٥/٩/١٩٧٦ في تاريخ    -أ  

 من سكان الخليل، وقاموا بتخريب كروم العنب، وقلعوا األشجار المثمرة من أرضه، ثم               حوران

  . )٣(قاموا بتطويق منزله، وفجروا عدداً من القنابل حوله، وذلك لحمله على المغادرة وترك منزله
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 مارس المستوطنون العديد من الضغوطات على المواطنة سعدية البكري من سكان مدينـة              -ب

ي تسكن بالقرب من مستوطنة كريات أربع، من أجل إجبارها على بيع أرضها، علمـاً               الخليل الت 

 رغم تقديم كل اإلغراءات له مقابل بـيعهم وفـي سـنة             ١٩٧٢أن زوجها رفض بيعها لهم عام       

 هاجم المستوطنون هذه األرض وقاموا بتجريفها، ثم انصرفوا بعد مقاومة المواطنة لهم،             ١٩٨١

  . )١( قنبلتين على منزلها مما أدى إلى تدمير جزء كبير منه تم إلقاء١٩٨٢وفي عام 

 انفجرت قنبلة في ملعب كرة القدم في الخليـل قبـل بدايـة              ١٩٨٢ في تشرين أول من عام       -ج

المباراة بثالثين دقيقة، جرح نتيجتها شخصان، كما انفجرت قنبلة أخرى أمام مـسجد القـزازين               

 ٣٠٠٠ت القنبلة قبل دقائق من خـروج نحـو           جرح نتيجتها شخص، وقد انفجر     ١/٣/١٩٨٣في

  . )٢(مصٍل من المسجد

 هاجم عدد من المـستوطنين جامعـة        ٢٦/٧/١٩٨٣في تاريخ   :  الهجوم على جامعة الخليل    -د  

الخليل وأطلقوا النار من أسلحتهم الرشاشة على طالب الجامعة بعد اقتحام حرم الجامعة، وقاموا              

 * في ساحة الجامعة مما أدى إلى استشهاد ثالثـة طـالب           بإلقاء ثالث قنابل يدوية على الطالب     

وجرح العشرات منهم، وقد كان عدد المهاجمين ثالثة مستوطنين ملثمين أعدوا لهذا الهجوم منذ               

  . )٣(عدة أشهر

بعد هذا الهجوم طالب المستوطنون بإطالق أيديهم بصورة حـرة فـي إدارة شـؤونهم               

بية، وطالبوا بإقامة وحدة خاصة من المستوطنين للقيام        األمنية في أماكن سكناهم في الضفة الغر      

بعمليات انتقامية ضد السكان العرب، وبعث سكان كريات أربع برسـالة خطيـة إلـى رئـيس                 

  . )٤(الحكومة اإلسرائيلية في حينه يطالبون فيها بالسماح لهم بإطالق النار على قاذفي الحجارة
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ستشهد عدد كبير من الفلـسطينيين علـى أيـدي           ا ١٩٨٧ خالل االنتفاضة الفلسطينية عام      -هـ

 وحتى عام   ١٩٨٧المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، فقد بلغ عددهم منذ بداية االنتفاضة عام             

مـن  ،  شهيداً على أيدي المستوطنين في الضفة الغربيـة        ٥٧ شهيد، منهم    ١٣٣٣ حوالي   ١٩٩٣

  . )١( شهيداً من منطقة الخليل١٧بينهم 

 أطلق عدد من المستوطنين النار على ثالثة عمال فلسطينيين من بلدة            ١٠/١٢/١٩٩٣ بتاريخ   -و

ترقوميا أثناء عودتهم من العمل داخل إسرائيل، وقد أطلقت النار من أسـلحه رشاشـة باتجـاه                 

رؤوس العمال مما أدى إلى استشهادهم، وقد أعلنت حركة كاخ الـصهيونية مـسؤوليتها عـن                

  . )٢(الحادث

 تسلل المستوطن باروخ جولد شتاين من       ٢٥/٢/١٩٩٤في تاريخ   : إلبراهيمي مجزرة الحرم ا   -ي

مستوطنة كريات أربع إلى الحرم اإلبراهيمي أثناء صالة الفجر في شهر رمضان المبارك، حيث              

هاجم المصلين من رشاش كان بحوزته ورمى عدداً من القنابل التـي كانـت بحوزتـه باتجـاه        

 ٣١ منهم داخـل المـسجد، واستـشهد         ٢٠٠مصلياً وجرح    ٢٩المصلين مما أدى إلى استشهاد      

  . )٣(مواطناً خارج المسجد من الموطنين الذين حضروا لنجدة المصلين داخل المسجد

وهكذا نلحظ الدور القمعي الذي يمارسه المستوطنون واسـتفزازاتهم اليوميـة للـسكان               

ات، بدعم من حكـومتهم،     العرب، وذلك بتهديدهم ألمنهم الشخصي والمعيشي ناهيك عن الممتلك        

  . وذلك قصد إجالئهم وإحالل المستوطنين مكانهم

   األثر االجتماعي -د 

                                                           
 
  .٣مرجع سابق، ص : جرادات) 1(

  . ١١/١٢/١٩٩٣صحيفة القدس، ) 2(

  . ٢٦/٢/١٩٩٤صحيفة القدس، ) 3(
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مارست سلطات االحتالل اإلسرائيلي سياسة الضغط على المواطنين الفلـسطينيين، مـن أجـل              

إجبارهم على الرحيل عن أراضيهم، وقامت بتطبيق سياستين على األراضي العربية المحتلـة،             

  : وهما

ياسة خاصة بالمستوطنين، حيث سمحت لهم ببناء المـستوطنات بـدون قيـود، وقـدمت                س -١

  . التسهيالت المادية والمعنوية للمستوطنين في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة كافة

 سياسة خاصة بالسكان العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي سياسة مناقضة تمامـاً               -٢

قامت بفرض شروطً صعبة حياة الموطنين الفلسطينيين وتـنقالتهم         لسياستها تجاه المستوطنين، ف   

  . )١(ومعامالتهم

إن سياسة الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة في منطقة الخليل كانت واحدة، هدفها تضييق              

الخناق على السكان العرب وخاصة سكان البلدة القديمة من مدينة الخليل، إلجبارهم على الرحيل              

:  سهالً للمستوطنين ولتحقيق هذا الهدف، يقوم المستوطنون بممارسات عديـدة          عنها لتصبح هدفاً  

فهنـاك العديـد مـن      . من عمليات تهديد بالقتل والضرب وقتل المواطنين في كثير من األحيان          

الشهداء الذين سقطوا على أيدي المستوطنين في المنطقة، مما أجبر كثيراً من العائالت العربيـة               

قديمة على ترك منازلهم المجاورة للبؤر االستيطانية، واالنتقال للعيش بعيـداً           خاصة في البلدة ال   

كما أن انتشار هذه البؤر اليهودية، حول المدينة إلى كنتونات صغيرة غيـر متـصلة،               ، )٢(عنها

تعيق التنقل بين مختلف أجزاء المدينة، في حين تؤمن التواصل الجغرافي بين البؤر االستيطانية              

  . )٣( مدينة الخليل، ودمر الحياة االجتماعية للمواطنين الفلسطينييناليهودية في

                                                           
 
، ب(،  ١األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل وأثناء االنتفاضة، ط           : أبو عمشة، عادل  ) 1(

  .٣٦-٣٥، ص ١٩٩٢فلسطين، -، نابلس) ن

، مؤسـسة   ١١/٨/١٩٩٦ان اليهودي في منطقة الخليل ومعاناة المواطنين، تقريـر بتـاريخ            االستيط: جرادات، زاهي ) 2(

  .٣، ص١٩٩٦ فلسطين، -الحق، رام اهللا

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح       )دراسة في جغرافية المدن   (مدينة الخليل   : السعايدة، محمد إبراهيم خليل   ) 3(

  . ١٥٣، ص ٢٠٠٢ فلسطين، -الوطنية، نابلس 
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إن وجود المستوطنات في المنطقة أثر سلباً وبشكل كبيـر علـى الحيـاة االجتماعيـة                  

للمواطنين العرب، كما أن وجود البؤر االستيطانية داخل البلدة القديمة ضـاعف هـذا التـأثير،                

نوعية المستوطنين العنصريين الحاقدين حوال حياة المـواطنين        فتناثرها داخل األحياء العربية، و    

  :العرب إلى جحيم، وهناك أمثلة كثيرة تؤكد ما ذهبنا إليه

أبو ، عائلة السعيد :  مثل -ففي حي تل الرميدة الذي تسكنه عشرات العائالت الفلسطينية          

اطـة باألسـالك    الخطيب، غانم، البكري، في بيوت داخل منطقة عسكرية مح        ، أبو عيشة ، هيكل

الشائكة،ويتخذ جنود االحتالل من أسطح منازلهم مواقع لهم، ويحظرون على السكان الدخول إال             

بتسجيل بياناتهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية على الحاجز العسكري المقام على المـدخل الوحيـد              

ند كـل دخـول     للحي، ويلزمون أفراد العائالت العربية المقيمة فيه بإبراز البطاقات الشخصية ع          

  . )١(وخروج، أما األهالي من خارج الحي فال يسمح لهم بالدخول إطالقا

يتعرض سكان الحي العتداءات المستوطنين، ضمن سياسة ممنهجة ترمي إلى إخراجهم           

فهو يحاول عزل العائالت    : من بيوتهم، ويمثل جيش االحتالل أداة فاعلة في تطبيق هذه السياسة          

 عليها التواصل معه، بمنعه للزيارة، وحرمانه لهم من حقوقهم فـي            عن محيطها العربي ويحظر   

  : التنقل والعمل والعالج والتعليم ونسوق على ذلك األمثلة التالية

 عاماً تسكن في حي تل الرميدة، وتعمل مدرسة في إحدى مدارس            ٣٥ المواطنة هناء أبو هيكل     

ق يومياً عن الوصول إلى مكـان عملهـا         الخليل، حيث يتطلب عملها التزاماًً بأوقات محددة، تعا       

 عامـاً، فقـد     ٦٢أما المواطن محمد أبو عيشة      . وفي بعض األحيان تمنع من العودة إلى منزلها       

 تـل   -صادر جيش االحتالل اإلسرائيلي جزءاً من أرضه وعقاره لصالح البؤرة االسـتيطانية             

  . )٢( وهو يعاني يومياً من ممارسات الجنود والمستوطنين-الرميدة 

                                                           
 
المستوطنون في قلب مدينة الخليل، سلسلة تفارير غيـر دوريـة،           ): القانون(الجمعية الحقوقية لحماية حقوق اإلنسان      ) 1(

  . ١ص ، ١٩٩٩ فلسطين، -، القدس ١٩٩٩أيار، 

  . ٧-٦المرجع نفسه، ص) 2(
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عام من سكان حي القزازين، تعرض للضرب أكثر من         ٢٨ كذلك المواطن زياد البطش     

مرة على يد المستوطنين،و يتم توقيفه يومياً من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، وال يسمح لـه                

باستقبال أي شخص يسكن خارج هذا الحي، كما يتهجم عليه المستوطنون وعلى بقيـة سـكان                

  . )١("الموت للعرب"ائم، والهتاف ضد العرب مثل عن طريق الشت، الحي

إضافة إلى هذه الممارسات فإن جنود االحتالل اإلسـرائيلي الـذي يحرسـون قطعـان               

: المستوطنين في البؤر االستيطانية داخل البلدة القديمة، يقومون بممارسات ال أخالقية وشاذة مثل            

والشتم للمارة، والكالم البـذيء عنـد        والسب   -وخاصة النساء واألطفال  -التعري أمام السكان    

  . )٢(مرور النساء خاصة، والتلصص على بيوت الموطنين

إن ما يميز مدينة الخليل عن غيرها من المدن ويجعلها تختلـف عـن بـاقي المنـاطق          

الفلسطينية، هو تعصب المستوطنين الموجودين فيها،خاصة وأنهم يوصفون بغالة المـستوطنين           

كـل العـالم يكـره      : " ل على تعصبهم األناشيد التي يعلمونها ألطفـالهم       في إسرائيل، وخير دلي   

بأسناني هذه عضـضت    ... بقدمي هذه دست عدوي   ... الشيء المهم قتلهم واحداً واحد    ... العرب

  . )٣("… بشفتي هذه مصصت دمه وما زلت أشعر أنني لم أنل االنتقام ... جلده

ليل وحولها ليعيق الحياة االجتماعية وأطر      وهكذا، جاء هذا االستيطان في قلب مدينة الخ         

، الحياة األخرى للسكان الفلسطينيين، بل ويدمر الصالت االجتماعية بين أبناء المجتمع الفلسطيني           

  . وبينهم وبين بيوتهم وبيئتهم ويفرض عليهم اغتراباً في وطنهم

                                                           
 
، ١١/٣/٢٠٠٥يمة، الخليـل،     عام، مواطن من سكان حي القزازين في البلدة القد         ٢٨مقابلة مع زياد عرفات البطش،      ) 1(

  .الخليل

  .٩مرجع سابق، ص ): القانون(الجمعية الحقوقية لحماية حقوق اإلنسان ) 2(

  . ٣المرجع نفسه، ص ) 3(
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 نتائج البحث والتوصيات 

كل خاص محـور اهتمـام الحركـة        شكلت منطقة الخليل بشكل عام ومدينة الخليل بش       

الصهيونية منذ نشأتها وحتى هذه اللحظة، فقد  قامت الصهيونية علـى أسـس عديـدة أهمهـا                  

االستيالء على األرض الفلسطينية، وتهجير سكانها الشرعيين لتحل مكانهم مـستوطنين يهـود             

ى جميع نواحي   متعصبين  ال يوجد لهم  إي رادع  يحد من ممارساتهم اإلرهابية، التي أثرت عل               

: وقد توصلت هذه الدراسة إلى  عدة نتائج أهمها. الحياة في مدينة الخليل  

تعتبر إسرائيل مدينة الخليل منطقة ذات أهمية تاريخية دينية لليهود، فقد أجمعت الحكومـات               .١

اإلسرائيلية المتعاقبة على أهميتها الدينية التاريخية،  واعتبرتها في نفس أهمية مدينة القدس،             

متذرعة  بذرائع دينية توراتية تزعم بوجود حق تاريخي لليهود فيها، وبوجود أمالك لهم في               

"  الحـرم اإلبراهيمـي   "مدينة الخليل، وذلك من أجل السيطرة على المدينة وتحويل مسجدها           

  . إلى كنيس يهودي

ـ              .٢ ة، فقـد    إن االستيطان الصهيوني لمدينة الخليل بحجة أن لليهود أمالكاً فيها هي حجة واهي

هاجم ورثة اليهود من أصل خليلي االستيطان الصهيوني في الخليل معتبرين هذا االستيطان             

 . غير شرعي، وطالبوا بطرد المستوطنين من أمالكهم الخاصة

شكلت مدينة الخليل ثاني مدينة بعد القدس يتم االستيطان فيها، وإقامة البـؤر االسـتيطانية                .٣

بعين الطـرق نفـسها للـسيطرة علـى األحيـاء العربيـة،              مت، داخل أحيائها، بدوافع دينية   

 . واألراضي الفلسطينية داخل المدينة

لقي االستيطان الصهيوني في منطقة الخليل مقاومة شعبية من قبل الجماهير الفلسطينية التي              .٤

رفضت إقامة المستوطنات على أراضيهم، وعلى الرغم من هـذه المقاومـة إال أن حركـة                

ستمرة، فقد استخدمت الحكومة اإلسرائيلية سياسة العقاب الجماعي بعد كل          االستيطان بقيت م  

حادث يرتكب ضد المستوطنين، من خالل إقامة بؤرة استيطانية جديدة متذرعة بكل حـادث              

 . يرتكب ضد المستوطنين
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شكلت البؤر االستيطانية في مدينة الخليل مصدر توتر وضغٍط  دائٍم ومستمٍر على الـسكان                .٥

المدينة، بسبب االعتداءات اليومية المتكررة عليهم من قبل المستوطنين وقـوات           العرب في   

االحتالل اإلسرائيلي في المدينة، وقد  استشهد العشرات من السكان العرب في المدينة على              

 . أيدي المستوطنين

أقيمت المستوطنات اإلسرائيلية على حساب الممتلكات العربية في مدينـة الخليـل وبـاقي               .٦

 المحافظة، وقد ساهمت العمليات الفدائية ضد المستوطنين فـي تقلـيص االنتـشار              مناطق

  . االستيطاني في منطقة الخليل إلى حد ما

  : ومن خالل هذه النتائج توصي الدراسة بما يلي

تكثيف الدعم المادي والمعنوي لسكان القرى القريبة من المستوطنات، باعتبارهـا منـاطق              .١

سلطة الوطنية المختلفة، وزيادة حجم اإلنفاق على عمليات إعمار         لدى مؤسسات ال  ) أ(تطوير  

  . البلدة القديمة في مدينة الخليل، للحد من انتشار البؤر االستيطانية في المدينة

حث المحافل الدولية على اتخاذ إجراءات صارمة بحق إسرائيل لمنعها من زيادة عمليـات               .٢

ضفة الغربية وقطاع غزة، والتقدم بطلب لألمم       االستيطان في منطقة الخليل، وباقي أراضي ال      

المتحدة إلرسال قوات دولية لمدينة الخليل بدل المراقبين الدوليين المتواجدين في المدينة منذ             

 . ١٩٩٤مجزرة الحرم اإلبراهيمي عام 

التنسيق بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في الخليل، من أجل التصدي              .٣

 في المنطقة، من خالل رسم سياسة واحدة مبنية على أسس علمية، هدفها مقاومة              لالستيطان

 .االستيطان والحد من انتشاره في منطقة الخليل

إعادة النظر في اتفاق الخليل الذي قسم المدينة إلى قسمين، أعطى من خاللها الشرعية للبؤر                .٤

م الذي تسيطر عليـه سـلطات       االستيطانية في المدينة، وزاد من معاناة المواطنين في القس        

 . االحتالل اإلسرائيلية والمستوطنين
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نقل مقرات الدوائر الرسمية في مدينة الخليل إلى البلـدة القديمـة، وبـالقرب مـن البـؤر                   .٥

االستيطانية لتشجيع السكان العرب على اإلقامة فيها، وللحد من انتشار البـؤر االسـتيطانية              

  .  داخل المدينة
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                                  قائمة المصادر والمراجع 

  الكتاب المقدس، العهد القديم : أوالً

  الوثائق : ثانياً

  : الوثائق غير المنشورة. أ

. ١٩٦٨/ ٢١/٤، بتاريخ   ١ /١ /١٧وثيقة رقم   : ٨/ ٢ملف االستيطان، رقم    : ملفات بلدية الخليل  

/ ١/ ٢١بتـاريخ  ، ٢٢/١وثيقـة رقـم   . ١٩٧٦/ ٨/ ٢٣، بتـاريخ  ٥/١/٢٤وثيقة رقم  

، ١٢/١٩٨٠، بتاريخ  ٢/١٦وثيقة رقم   . ١٩٧٨/ ١٨/٢، بتاريخ   ٨٠٩وثيقة رقم   . ١٩٧٦

/ ٢٤/٩، بتـاريخ    ٢/٥وثيقة رقم   : ٢/٢٤/٤٠ملف مراسالت االرتباط اإلسرائيلي، رقم      

١٩٩٧  .  

  . ١٢ /٣ملف تسوية األراضي، رقم : ملفات بلدية حلحول

  . ٩٦/ملف كتب ومراسالت، رقم أ: ملفات بلدية السموع

أوراق عن تل   . ٥٠٣االستيطان سياسياً وأيديولوجياً، رقم     : ملفات مركز أبحاث رابطة الجامعيين    

حقائق وأرقام عن بلدية    . ٦٤٠استراتيجية تهويد مدينة الخليل، رقم      . ٥٥٣الرميدة، رقم   

درة أراضـي،   مصا .٧٧٨أوراق عن أراضي عائلة  طهبوب، رقم        . ٧٣٠الخليل، رقم   

  . ٧٨٣غوين الفوقا في السموع، رقم 

، بتـاريخ  ٢٠٠١/ص/٧١٨وثيقة رقـم  : ملف مراسالت ـ الصادر : ملفات لجنة اعمار الخليل

/ ٢٨/١١وثيقة بدون رقم، بتاريخ     . ٢٠٠١/ ٢٤/١وثيقة بدون رقم، بتاريخ     . ١٠/٢٠٠١

٢٠٠١ .  

مواطن موسى الحوامدة  مـن      إخطار بمصادرة أرض ال   : وثائق عثر عليها الباحث من أصحابها     

صورة عن وثيقة بيع أرض في موقع  ليـصيفر مـن أراضـي              . ٤/٩٠السموع، رقم   

صورة عن إخطار بوقـف العمـل والهـدم         . ٨٦/ ١٩السموع  لشركة إسرائيلية، رقم      

صورة وكالـة   . ٧٧/٩٧رقم  ،  لمزرعة على أراضي بيت أمر للمواطن محمد منصور       

لسموع لمواطنة من القدس  بقطعـة أرض رقـم          دورية من قبل حسن عيسى بدر من ا       

  . ٦/١١/١٩٨٢، بتاريخ ٤ من حوض طبيعي رقم ١٠٤
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  : الوثائق المنشورة. ب

ج، ٤قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي،         : عبد المجيد،  عصمت   

  . ١٩٩٥مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  بيروت ـ لبنان، 

، دار  ١اتفاق الخليل  نموذج لمنهج الليكود في الحل النهـائي، ط          : ألوسطمركز دراسات الشرق ا   

  . ١٩٩٧األردن، -البشير للنشر والتوزيع، عمان

 -، مؤسسة الدراسات الفلـسطينية، بيـروت      )ب، ط (،  ١٩٦٨الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية     

. ١٩٧١لبنان،   

  .  المقابالت الشخصية: ثالثاً

. ٣/٩/٢٠٠٣صاحب أرض تم مصادرتها، السموع، : الحوامدة، موسى محمد موسى  

  . ٣/١٠/٢٠٠٣خليل، محمد، أبو جمال، رئيس بلدية يطا، 

  . ٢١/٧/٢٠٠٤سياعرة، عبد الغني، مدير اإلغاثة الزراعية في منطقة الخليل، الخليل، 

  .٢٠٠٣/ ١٠/ ٢طلب، جمال، مدير مركز أبحاث األراضي في الضفة الغربية، حلحول، 

  . ٢٠٠٥/ ٣ /١٠رئيس بلدية الخليل، الخليل ، ى عبد النبيمصطف، النتشة

  . ٤/١٠/٢٠٠٣القواسمي، خالد، المهندس المقيم في لجنة إعمار الخليل، الخليل 

  . ٢١/٧/٢٠٠٤ملحم، محمد، رئيس بلدية حلحول، حلحول، 

  . ٢٠٠٥/ ٣/ ١١لبطش، زياد عرفات، مواطن من سكان حي القزازين، الخليل، 

  . ٢٠٠٥/ ٣/ ١١، صاحب محل تجاري في السوق القديم، الخليل، مرقه، جمال زهير

  . ٧/٤/٢٠٠٥جابر، عدنان،   قائد عملية الدبويا، أريحا، 

  : الرسائل العلمية: ًرابعا



 
 

162

رسالة دكتـوراه غيـر     (،  الشيخ محمد علي الجعبري ودوره في الحياة العامة       : البشتاوي، عماد 

  .  ٢٠٠٣ األردن،-، الجامعة األردنية، عمان)منشورة

رسـالة ماجـستير   ( ،١٩٣٦-١٩١٧ الجالية اليهودية في مدينة الخليل      :الرجبي، شحادة مرشد  

  . ٢٠٠٠فلسطين،  نابلس، ، جامعة النجاح الوطنية،)غير منشورة

رسالة ماجستير غير   (،  )دراسة في جغرافية المدن   ( مدينة الخليل    :السعايدة، محمد إبراهيم خليل   

  .٢٠٠٣فلسطين، ، وطنية، نابلس، جامعة النجاح ال)منشورة

النتهاكات االستيطانية الصهيونية البيئية في محافظتي بيـت لحـم والخليـل            ا: المصري، عماد 

فلـسطين،  ،  ، جامعة بيرزيت، رام اهللا    )رسالة ماجستير غير منشورة   (،  ٢٠٠١-١٩٦٧

٢٠٠٢ .  

لة ماجستير غيـر    رسا( التخطيط اإلقليمي لالستيطان في الضفة الغربية،     : المصري، محمد أحمد  

  . ٢٠٠٠فلسطين، ، ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس)منشورة

  : المراجع  األولية: خامساً

األراضي السهلية وواقع استعمالها في     : وزارة النقل والمواصالت، المركز الجغرافي الفلسطيني     

  . ١٩٩٧فلسطين، ،  رام اهللامحافظات الضفة الغربية،

 مسح المـستعمرات اإلسـرائيلية فـي        :ركز الجغرافي الفلسطيني  وزارة النقل  المواصالت، الم    

  . ١٩٩٥فلسطين، ،  التقرير األول، رام اهللا،)أرقام وتحاليل(الضفة الغربية وقطاع غزة 

  : المراجع العربية: سادساً

 . ٢٠٠٣فلسطين، ، ، بكدار، القدس٢ طاالقتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتقالية،: إشتية، محمد

الـبطش، جهـاد    . ١٩٩٢،  )م، ب(،  )ن، ب(،  )ط، ب( شخصيات إسرائيلية،    : عبد المجيد  البابا،

، مكتبة اليـازجي،    ١ ط ،١٩٩٦-١٩٦٧االستيطان الصهيوني في قطاع غزة      : شعبان

 .٢٠٠٣فلسطين، ، غزة

، المركـز الجغرافـي     )ط، ب ( المستعمرات اإلسرائيلية في الـضفة الغربيـة،       :التفكجي، خليل 

 . ١٩٩٤فلسطين، ،  الدراسات العربية، القدسالفلسطيني، جمعية



 
 

163

، مركز األبحـاث رابطـة الجـامعيين،        )ط، ب (  مدينة خليل الرحمن،    :جبارة، تيسير وآخرون  

 . ١٩٨٧فلسطين، ، الخليل

، مركز األبحاث الفلسطيني،    ١ جزءان، ط  ،١٩٤٨-١٨٦٢تاريخ الصهيونية     : جريس، صبري 

  . ١٩٨١لبنان، ، بيروت

، ، الخليـل  )ن، ب(، ٢ ط مجزرة الحرم اإلبراهيمي وقـائع وأحـداث،      : سالجعبري، فتحي خمي  

  . ١٩٩٤فلسطين، 

، دار الـصباح، الكويـت،      ١ ط مدينة خليل الرحمن التحدي والـصهيوني،     :  حجازي، عرفات 

١٩٨٥ .  

ب، (،  )ب، ط (،  ١٩٨٨-١٩٤٧القرارات والمبادرات الخاصة بالقضية الفلسطينية      : حداد، تريز 

  . ١٩٨٨األردن، ، ، عمان)ن

، )ممارسات المستوطنين خالل العامين األولى لالنتفاضة     (الوجه اآلخر لالحتالل    : حسين، إبراهيم 

  .١٩٩٠ فلسطين، ،، دار العودة للدراسات والنشر، القدس١ط

، اتحـاد   ١ ط االستيطان اليهودي في فلسطين من االستعمار إلى اإلمبرياليـة،        :  حسين، غازي 

  . ٢٠٠٣سوريا،  دمشق، الكتاب العرب،

، فلسطين واالعتداءات اإلسرائيلية على مقدسـاتها اإلسـالمية       : الحسيني، يوسف كمال حسونة   

  .٢٠٠٠ فلسطين، ،، مركز النهضة اإلبراهيمية، القدس)ب، ط(

، ، دارابن رشد للنشر والتوزيـع، عمـان       ١، ط ١٩٨٧ العمليات الفدائية عام     :أبو حطاب، سمير  

  . ١٩٨٨األردن، 

، )ب، ط  (،)دراسة قانونية تحليليـة   ( األراضي في الضفة الغربية المحتلة     مصادرة: حلبي،أسامة

  .١٩٨٦فلسطين، ، جمعية الدراسات العربية، القدس

-١٩٢١ االستراتيجية األردنية وارتباطهـا بالقـضية الفلـسطينية         :الخاليلة، أحمد عبد الرحيم   

  . ١٩٩٨األردن، ،  المطابع العسكرية، عمان،١، ط١٩٩٦



 
 

164

، ، دارالجليل للنشر والتوزيـع، عمـان      ١، ط عملية الخليل كما يرويها منفذوها    : درويش، ناصر 

  . ١٩٨٨األردن، 

فلـسطين،  ، ، مكتبة زلوم، الخليل)ب، ط  ( الوضع الزراعي في منطقة الخليل،     :الرجوب، محمود 

١٩٨٩ .  

  . ١٩٩١، )ب، م(،الناشر للطباعة والنشر والتوزيع،٢ط، التلمود والصهيونية: رزوق، أسعد

، مؤسسة )ط، ب( ،المستوطنات اإلسرائيلية في ضوء القانون الدولي اإلنـساني    : ناصر، ريسال

  . ١٩٩٩فلسطين،  رام اهللا، الحق،

، مركز  ١، ط  فلسطين والسياسة األمريكية من ويلسون إلى كلينتون       :سليمان، ميخائيل وآخرون  

  . ١٩٩٦لبنان، يروت، دراسات الوحدة العربية، ب

فلـسطين،  ،  ، القـدس  )ب، ن (،  )ب، ط  (اضة الفلسطينية في عامها األول،    االنتف: شعبان، محمد 

١٩٨٩ .  

  القـدس،  ، مؤسسة األرض والحيـاة،    )ب، ط  ( االستيطان في األراضي المحتلة،    :صباغ، زهير 

  . ١٩٩١فلسطين، 

فلـسطين،  ،  ، مطابع دار األيتام اإلسـالمية، القـدس       )ب، ط (،   الخليل عربية  :أبو صالح، ذياب  

٢٠٠٠   

، دار الجليـل    ١ ط  دليل المستوطنات اإلسرائيلية في األراضـي المحتلـة،        :يح، عمران أبو صب 

  . ١٩٨٣ األردن،  عمان،للطباعة والنشر،

، ١، ط ١٩٨٤-١٩٧٧االستعمار االستيطاني للمناطق المحتلة خالل عهد الليكـود         : عايد، خالد 

  .    ١٩٨٦قبرس، ، شركة الخدمات النشرية المستقلة، نيقوسيا

األردن، ،  ، قدسية للنـشر والتوزيـع، إربـد       ١ ط  فلسطين والبرنامج الصهيوني،   :ظامعباسي، ن 

١٩٩٢.  

، ١ ط ،١٩٨٧الحركة الوطنية الفلسطينية حتى عام      (فلسطين والبرنامج العربي    : عباسي، نظام 

  .١٩٩٩فلسطين، ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس



 
 

165

 األردن،  ،بية لدعم االنتفاضة، عمان   ، اللجنة الشع  ١، ط على دروب االنتفاضة  : عبد الرحمن، أسعد  

١٩٩٤ .  

، المؤسـسة العربيـة     ٢ ط ،١٩٨٢-١٨٨٢المنظمة الصهيونية العالميـة     : عبد الرحمن، أسعد  

  لبنان، ، للدراسات والنشر، بيروت

 -١٩٦٧المستوطنات اإلسرائيلية في القدس والـضفة الغربيـة المحتلـة           : عبد الهادي، مهدي  

  . ١٩٧٨فلسطين، ، ري العربي، القدس، جمعية الملتقى الفك١ط، ١٩٧٧

، مركز  ١ط ،)تحديات التنمية في ظل احتالل مرير     (القتصاد الفلسطيني   ا: العبد، جورج وآخرون  

  . ١٩٨٩لبنان، -دراسات الوحدة العربية، بيروت

  رام اهللا،  ، وزارة اإلعالم الفلسطينية،   )ب، ط (،   يوميات االنتفاضة السنة السادسة    :العلمي، أحمد 

  . ١٩٩٣، فلسطين

فلـسطين،  ،  ، دار القلـم، رام اهللا     ١ ط خليل الرحمن العربية مدينة لهـا تـاريخ،       : عمرو، يونس 

١٩٨٥ .  

فلسطين، ،  ، مكتبة زلوم، الخليل   )ب، ط (،   الجغرافية اإلقليمية لمحافظة الخليل    :عواد، عبد الحافظ  

١٩٩٧ .  

يت المقدس للنشر   ، ب ١ ط ،١٩٩٣-١٩٦٧االستيطان الصهيوني في القدس     : عناب، محمد رشيد  

  .٢٠٠١فلسطين، ، والتوزيع، القدس

 دار  ،) ط ،ب(،١٩٩٨-١٩٦٧تاريخ االستيطان اليهودي في منطقة نابلس       : محمد عودة ، غلمي

  .٢٠٠١فلسطين، ، الريان للطباعة، نابلس

  ).ب، ت(، )ب، م( مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ،)ب، ط( ،فلسطين تاريخها وقضيتها

ب، (،  ١٩٦٧المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة منذ عام        : نقاسمية، خيرية وآخرو  

  . ١٩٧٨مصر، ، ، النهضة المصرية العامة للكتاب، القاهرة)ط

، مؤسـسة   ١ط ،األحزاب اإلسرائيلية والحركات السياسية في الكيان الصهيوني      : قهوجي، حبيب 

  . ١٩٨٦سوريا،  دمشق، األراضي للدراسات الفلسطينية،



 
 

166

ب،  (،)دراسة ميدانيـة  ( هدم وإغالق المباني في الخليل       :بد الرحمن، وخالد القواسمي   القيق، ع 

  . ١٩٩٠فلسطين،  الخليل، ، مركز أبحاث رابطة الجامعيين،)ط

دراسـة تحليليـة    ( اإلدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلـة         :كتاب، عطا اهللا، ورجاء شحادة    

فلـسطين  ،   مؤسـسة الحـق، رام اهللا      ، منشورات )ب، ط  (،)٩٤٧لألمر العسكري رقم    

١٩٨٣ .  

خلفيـات االنتفاضـة الـسياسية      (الشعب الفلـسطيني مـن الـداخل        : كميل، منصور وآخرون  

  . ١٩٩٠لبنان، ، ، بيروت)ب، ن(، ١ ط،)واالقتصادية واالجتماعية

، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر،      ٢ ط   تاريخ فلسطين الحديث،  : الكيالي، عبد الوهاب  

  . ١٩٨٥لبنان، ، بيروت

، الـصوت،   )ب، ط (،   فهد القواسمي شـهيد القـضية      :لجنة إحياء ذكرى الشهيد فهد القواسمي     

  . ١٩٨٦ فلسطين، ،الناصرة

، مركز أبحـاث رابطـة      )ب، ط  (،)دراسة ديمغرافية (سكان محافظة الخليل    : مسودي،  تيسير  

  . ١٩٨٧فلسطين، ، الجامعيين، الخليل

  . ١٩٩٨األردن،   عمان،، دار البشير،٢ طالدولة اليهودية،اليهود و: النعيمي، أحمد نوري

القتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية والقطاع إشـكاالت المرحلـة االنتقاليـة            ا: النقيب، فضل 

  . ١٩٩٧ لبنان، ،، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت١ طوسياسة المستقبل،

  : المراجع المعربة. ب

، ، دار النهـضة للنـشر     ١محمود عبـاس، ط   :   ترجمة م واحد،  ثالثة حروب وسال   :آلون، يغئال 

  . ١٩٧٠فلسطين، ، الناصرة

، دار الجليـل    ١دار الجليل، ط  :  ترجمة االستيطان اإلسرائيلي جغرافياً وسياسياً،   : إفرات، اليشع 

  . ١٩٩١األردن، ، للنشر والتوزيع، عمان

منصور القاضي،  :  ترجمة أوروبا وفلسطين من الحروب الصليبية وحتى اليوم،      : بشارة، خضر 

  . ٢٠٠٣لبنان،  بيروت، ، مركز دراسات الوحدة العربية،١ط



 
 

167

ياسـر جـابر،    :   ترجمة الضفة الغربية وقطاع غزة بيانات وحقائق سياسية،      : بنفنستي، ميرون 

  . ١٩٨٧األردن، -، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان١ط

، دار  ١اليـاس فرحـان، ط    : ترجمةسالم،  الحروب العربية اإلسرائيلية وعملية ال    : بيلي، سيدني 

  . ١٩٩٢لبنان،  بيروت، الحرف العربي،

إسرائيل والفلسطينيون من حـرب     (سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية       : أورنسون، جيفري 

 ، مؤسسة الدراسـات الفلـسطينية،     ١حسني زينة، ط  :   ترجمة  ،) إلى االنتفاضة  ١٩٦٧

  .١٩٩٠لبنان، بيروت، 

، مؤسـسة   ١، ط مستقبل المستعمرات اإلسرائيلية فـي الـضفة والقطـاع         :أورنسون، جيفري 

  .١٩٩٦لبنان،  بيروت، الدراسات الفلسطينية،

، ١جمال الـسيد، ط   : ترجمة، )دور غوش ايمونيم  (االستيطان في الضفة الغربية     : ديفيد، نيومان 

  . لبنان، كوبيوشر للدراسات واإلعالم  والنشر والتوزيع، بيروت

ن، ، دار الجليل للنشر والتوزيع، عما     ١ ط  ايمونيم الوجه الحقيقي للصهيونية،    :نيروبنشتاين، دا 

  . ١٩٨٣األردن، 

تـل أبيـب،    ، ، منشورات راشـافيم   ١، ط القيادات السياسية في الضفة الغربية    : ماعوز، موشي 

١٩٨٥ .  

  ). ب، ت(، )ب، م(، )ب، ن(، )ب، ط (الدولة اليهودية،: هيرتزل، ثيودور

سياسة االستيطان الصهيوني في مائـة  (لقد اغتصبتمونا أرضنا   : وشيشا، يواخيم والتز، فكتوريا   

، منـشورات المنظمـة اإلسـالمية،       ١نصار، ومراجعة عبد الفتاح، ط    . م:  ترجمة عام،

  . ١٩٩٣إيسيسكو، 

  : المراجع باللغة اإلنجليزية. ج

Dehter, Aaron: How Expensive Are West Bank Settlements، Jarusalem، 

١٩٨٧. 



 
 

168

Shtayyeh، Mohammad: Scenarios on Jewish Settlements in the 

West Bank and Gaza strip، Albireh، Palestine, ٢٠٠٠.  

  : المراجع باللغة العبرية. د

  ١٩٨٢، مركز شعب عامل، القدس إسرائيل، ١ طتاريخ االستيطان بدولة إسرائيل،: بيين، ألكس

  . ١٩٧٨كيتر للنشر،  القدس، ، ٢ط،  سيفر حبرون:عويديد، أبيشار

: الموسوعات: سابعاً  

  . ١٩٨٨فلسطين، -، دار الشعب، كفر قرع٢ ج، ط٨  بالدنا فلسطين،:الدباغ، مصطفى مراد

، ١، ط ٢ ج، ق  ٦ الموسوعة الفلسطينية،     التجربة العسكرية الفلسطينية المعاصرة،    :صايغ، يزيد 

  . ١٩٩٠سوريا، ، هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق

، هيئة  ١، ط ٢ج، ق ٦ الموسوعة الفلسطينية،    التوسعية الصهيونية وإسرائيل الكبرى،   : عايد، خالد 

  . ١٩٩٠سوريا، ، الموسوعة الفلسطينية، دمشق

 الموسـوعة   النضال الفلسطيني في إطار منظمـة التحريـر الفلـسطينية،         : عبد الرحمن، أسعد  

  .١٩٩٠سوريا، ، ة، دمشق، هيئة الموسوعة الفلسطيني١، ط٢ ج، ق٦الفلسطينية، 

، ٢ج، ق ٦، الموسوعة الفلـسطينية،     األطماع الصهيونية في القدس   : عوض، عبد العزيز محمد   

  . ١٩٩٠سوريا، ، ، هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق١ط

، هيئة الموسـوعة    ١، ط ٢ج، ق ٦ الموسوعة الفلسطينية،    المقاومة الفلسطينية، : القشطيني، خالد 

  . ١٩٩٠يا، سور، الفلسطينية، دمشق

، هيئة الموسوعة الفلسطينية،    ١، ط ١ج، ق ٤ الموسوعة الفلسطينية، : المرعشلي، أحمد وآخرون  

  . ١٩٨٤سوريا، ، دمشق

، هيئـة الموسـوعة     ١، ط ٢ج، ق ٦ الموسوعة الفلسطينية،    الصهيونية،: المسيري، عبد الوهاب  

  . ١٩٩٠سوريا، ، الفلسطينية، دمشق



 
 

169

، دار الـشروق،    ١ج، ط ٨ ود واليهوديـة والـصهيونية،     موسوعة اليه  :المسيري، عبد الوهاب  

  . ١٩٩٩مصر، ، القاهر

، دار األهـالي،    )ب، ط (،  موسوعة المدن الفلـسطينية   : منظمة التحرير الفلسطينية دائرة الثقافة    

  . ١٩٩٠سوريا، ، دمشق

  : الندوات والمؤتمرات: ثامناً

 رابطـة   ١٩٩٤ليـل عـام     ، ندوة أقيمـت فـي الخ      األراضي المصادرة قضايا وقوانين وأنظمة    

. ١٩٩٤الجامعيين، الخليل،   

، السلطة ١٩٩٨، ورشة عمل أقيمت في عام دور االستيطان في التلوث البيئي المواد الكيماويـة    

  . ١٩٩٨فلسطين، ، الوطنية الفلسطينية، وزارة التموين، رام اهللا

ـ /٢٨، ندوة أقيمت في نابلس في       مدينة خليل الرحمن مهد اآلباء واألجداد      ، جامعـة   ١٩٩٧/ارأي

  . ١٩٩٧فلسطين، ، النجاح الوطنية، نابلس

، وزارة الموصـالت    ١، ط ٢١/٢/١٩٩٨، ورشة عمل أقيمـت فـي نـابلس          البيئة واالستيطان 

  . ١٩٩٨فلسطين، ، الفلسطينية، المركز الجغرافي الفلسطيني، رام اهللا

  . البحوث المنشورة: تاسعاً

األسدي، عبده: االستيطان بين الليكود والعمل، مجلة صامد االقتصادي، ع٤٨، دار الكرمل 

. ١٩٨٤األردن، ، للنشر والتوزيع، عمان  

 مجلة صامد االقتـصادي أعـداد       المجموعة األوروبية وقضية فلسطين،   : األزهري، محمد خالد  

. ١٩٩٦األردن، ، ، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان٦٤، ٦٣  

 مجلة صامد االقتصادي،    ،١٩٨٣،  ١٩٨٨٢  االستيطان بين الماضي والحاضر    :الجعفري، وليد 

 . ١٩٨٤، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان األردن، ٤٨ع

  . ٢٠٠٢فلسطين، ،  بحث ميداني، الخليلاالستيطان في محافظة الخليل،: حنتش، عبد الهادي

استراتيجية االستيطان الصهيوني في األراضي العربية المحتلة عـام         :  الدويك، موسى القدسي  

 . ١٩٩٧لبنان، ، ، بيروت٢١٦مجلة المستقبل العربي، ع ،١٩٦٧



 
 

170

، مركـز   ٢٠٣ع،  مجلة المـستقبل العربـي      إدارة كلينتون والقضية الفلسطينية،    :ستورل، جو 

 . ١٩٩٦لبنان، ، دراسات الوحدة العربية، بيروت

 ،)القدس، الخليـل، نـابلس    (االستيطان الصهيوني في مدن الضفة الغربية       : السواحري، خليل 

  . ١٩٨٤األردن، ، ، دار الكرما للنشر والتوزيع، عمان٤٨ صامد االقتصادي، عمجلة

، دار  ٤٨ مجلة صـامد االقتـصادي، ع      المركز القانوني للمستوطنات اإلسرائيلية،   : السيد، رشاد 

  .١٩٨٤األردن، ، الكرمل للنشر والتوزيع، عمان

 مجلة صامد   لضفة الغربية،  أثر االستيطان اإلسرائيلي على الوضع الزراعي في ا        :الريس، ناصر 

  . ١٩٨٤األردن، ، ، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان٤٨االقتصادي، ع

 لجنة إعمار الخليـل، الخليـل ـ فلـسطين،      خريطة االستيطان في خليل الرحمن،:رو، نواف

٢٠٠٠ .  

، مجلـة صـامد     )الواقـع والمـستقبل   (االستيطان في األراضي العربية المحتلة      : علي، أسامة 

  .١٩٩٢األردن، ، ، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان٩٠تصادي، عاالق

  تقييم لدور روابط القرى كأداة بديلة إلدارة التنمية الوطنية في الوطن المحتـل،             :العملة، عمرو 

 . ١٩٨٤األردن، ، ، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان٢٩مجلة صامد االقتصادي، ع

، لجنـة إعمـار     اليهودي داخل البلدة القديمة في الخليـل       واقع االستيطان    :لجنة إعمار الخليل  

 .٢٠٠٣ فلسطين، ،الخليل، الخليل

، ١٩٨ مجلـة شـؤون فلـسطينية، ع       مراحل تهويد الخليل،  : المدهون، ربعي :لجنة إعمار الخليل  

 . ١٩٨٩لبنان، ، مركز األبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت

  .  البحوث غير المنشورة:عاشراً

 بحث غير منـشور،     حقائق وأرقام عن االستيطان اليهودي في مدينة الخليل،       : عي، محمود الرج

. ١٩٩٨ فلسطين ،مركز أبحاث رابطة الجامعيين، الخليل  

.   التقارير والنشرات: حادي عشر  

  باللغة العربية   . أ



 
 

171

فظـة  االستيطان اإلسـرائيلي فـي محا     السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة العامة لالستعالمات،       

  . ١٩٩٨فلسطين، ،  الخليلالخليل،

،  رام اهللا   تقرير حول االستيطان اليهودي في منطقة الخليل ومعاناة  المـواطنين،           مؤسسة الحق، 

 . ١٩٩٦فلسطين، 

 نـشرة بعنـوان محافظـة الخليـل األرض          جمعية الدراسات العربية، مركز أبحاث األراضي،     

 . ٢٠٠٢فلسطين، ،  القدسوالسكان،

 نشره بعنوان اتفاق الخليل نموذج لمنهج الليكـود فـي الحـل             لشرق األوسط، مركز دراسات ا  

  . ١٩٩٧األردن، ، ، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان١ طالنهائي،

فلسطين، ،  الخليل، نشرة بعنوان الوضع االقتصادي في المحافظـة، غرفة تجارة وصناعة الخليل 

٢٠٠٠ .  

 تقرير بعنوان المستوطنون في قلـب       ،)القانون(لبيئة  الجمعية الحقوقية لحماية حقوق اإلنسان وا     

 . ١٩٩٩فلسطين، ، القدس، ١٩٩٩ أيار مدينة الخليل،

تقرير بعنوان هكذا خططوا لتحويل مدينة الخليـل إلـى مـستوطنة            المركز الفلسطيني لإلعالم،    

 . ٢٠٠٤فلسطين، ،  رام اهللاكبيرة،

باللغة اإلنجليزية . ب  

Applied Research in stitute: Anew industrial zone to be established near 
the Vicinity of Beit ummar village، Jerusalem: ARIJ٢٠٠١.  

Btselem: Land Grab Israeli settlement policy in the west Bank، 

Jerusalem، may، ٢٠٠٢.  

Peace Now: population of the Israeli settlement on the West Bank and 
Gaza strip، Jerusalem ٢/٢/٢٠٠٢ .  

  األنترنت : عشرثاني 

http://www.abbas_zaki.org. 



 
 

172

http://www.btselem.org. 

http://www.hebron.co.il. 

http://www.hebronrc.org. 

http://www.knesset.gov.il. 

http://www.passia.org. 

http://www.peacenow.org.il. 

  الصحـف :  عشرثالث 

الصحف العربية . أ  

.     ٨/٦/١٩٩٨.     ٢٨/١٢/١٩٩٧.     ١/٤/١٩٩٧. ٨/١٩٩٦: صحيفة فلسطينية سياسية يومية، تصدر في رام اهللا، ع: األيام

١٣/٧/١٩٩٨ .  

: ، ع ١٩٩٤صحيفة فلسطينية  يومية سياسـية، صـدرت  فـي القـدس حتـى عـام                  : الشعب

٥/٢/١٩٧٥ .  

. ٥/٢/١٩٧٥: ، ع ١٩٥١تصدر في القدس منذ عـام       صحيفة فلسطينية  يومية سياسية،      : القدس

١٤/٥/١٩٩٢. ٢٦/٢/١٩٩٢. ٢٧/٧/١٩٨٣. ٣/٥/١٩٨٠.  ٣/٨/١٩٨٠ .

٢٦/٢/١٩٩٤. ١١/١٢/١٩٩٣. ١١/١٩٩٣/ ٢١. ١٨/١١/١٩٩٣. ٨/١١/١٩٩٣ .

٢٧/٩/١٩٩٩ .  

  . ٢٦/٢/١٩٩٤: صحيفة فلسطينية  يومية سياسة، صدرت في القدس، ع: النهار

الصحف اإلسرائيلية . ب  

: صحيفة إسرائيلية يومية سياسية تصدر فـي القـدس باللغـة اإلنجليزيـة، ع             : روسلم بوست ج

٣/٢/١٩٨٠ .  

:  تـصدر فـي تـل أبيـب باللغـة العبريـة، ع              كانـت  صحيفة إسرائيلية يومية سياسية   : دافار

١٩/٨/١٩٨٥ .  



 
 

173

: صحيفة إسرائيلية،  يومية سياسـية، تـصدر فـي تـل أبيـب باللغـة العبريـة، ع                  : هآرتس

٢٦/١/١٩٩٧. ٣/٥/١٩٩٠. ٢٧/٧/١٩٨٣. ١٣/٥/١٩٦٧ .  

:  ع صحيفة إسرائيلية يومية سياسية تصدر في تـل أبيـب باللغـة العبريـة،             : يديعوت أحرنوت 

١٣/٥/١٩٦٨.  



An-Najah National University 
 Faculty of Graduate Studies 
 

 

 

 
 
 
 
 

Zionist Settlement in Hebron Area 
From ٢٠٠٠-١٩٦٧ 

 

 

 

 

 

Prepared By 
Salah Hasan Mahmod Abo Alrob 

 

 

 

 

 

Supervised By 
Prof. Dr. Nezam Izat Al-Abbasi 

 

 

 

 

 

 

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Master in History, Faculty of Graduate Studies at An-Najah National 
University, Nablus, Palestine. 

2005 



 
 

b

Zionist Settlement in Hebron Area 
From ٢٠٠٠-١٩٦٧ 
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Abstract 

This study discusses the Zionist settlement of the Hebron area from 

١٩٦٧ to٢٠٠٠. The Hebron area has: been at the centre of the interest of the 

Zionist Movement since it was established. 

It has considered the city of Hebron to be that of their ancestors: and that 

which must be captured and settled by the Jews. The first group of Jews 

which arrived at Hebron from Spain was well – treated by the Arab 

resident there. This treatment continued until the clashes of Al. Burag 

broke out in 1929. Dozens of Jews were killed in these clashes because 

they took part in them. A small number of these group continued to live in 

Hebron until ١٩٣٦ when they were evacuated by the British forces. The 

study consists of five chapters: Chapter One talks about the Hebron area in 

terms of its geographical location، climate، landscape landscape and the 

economical، social and political circumstance until the year of٢٠٠٠.  

 Chapter two talks about settlement from the Zionists point of view 

through handling a few Jewish societies which made an important 

contribution to the spread of settlement in Palestine. It also investigates the 

project put for ward by the leaders of the Israeli governments- in order to 

control the Hebron area and other terretoriesof the West Bank. An 

investigation of the Israeli causes behind settling in the Hebron area.     



 
 

c

Chapter three talks about the Jewish settlement in Hebron before 

١٩٦٧. It also studies the means implemented by the Israeli occupation to 

seize the Palestinian land in the Hebron area. The Zionist movement 

considers Hebron to be the second holiest city along with Jerusalem. 

Though repressive activities, the Jewish settlers forced the Arab residents 

of Hebron to leave their houses in the old parts of the town. Conseguenty, 

the settlers took over the control of these houses and so small Jewish points 

were formed. Besides، the leaders of the city so that they would set up, a 

Jewish Hebron, through making a geographical connection among these 

small settlements, so that they could finally make up a huge settlement 

inside the city. 

In the fourth chapter I discussed the settlements which were built up 

from ١٩٦٧ until ٢٠٠٠ in terms of site، population، the size of the areas 

which were seized to build them up and the  

stages of construction through which these settlement passed. 

 In chapter five I handled the Palestinian resistance against 

settlement in Hebron. Since ١٩٦٧ this resistance of all its forms, civil and 

arme, has become stronger، and so formed an obstacle in front of 

settlement in Hebron and limited its spread in the city. The settlements of 

Hebron have terribly affected and badly damaged the Palestinian 

environment as well aspects of the Arab residents in Hebron. These 

settlements have caused serious harm to the national economy and drawn 

up a gloomy political future for the area. More over، we should not over 

look the settlers offensive attitudes to wards the Palestinians in Hebron as 

they are well – known for their hatred to wards the Arabs.  


