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ملخص:
�آالف  �ستة  عن  يزيد  �خلليل  مدينة  يف  �لب�رشي  �لتو�جد  �إن 
كما  �ل�سالم،  عليه  �إبر�هيم  ب�سيدنا  دينيًا  �ملدينة  �رتبطت  فقد  عام، 
حوت �ملدينة عدد�ً من مد�فن �الأنبياء وزوجاتهم ال�سيما يف مغارة 

�ملكفيال.
وقد �نتقل �لثقل �ل�سكاين من تل �لرميدة يف �ملدينة �إىل جو�ر 
�سور  �سليمان  �سيدنا  �أقام  �أن  بعد  �ل�سالم  عليه  �إبر�هيم  �سيدنا  مقر 
�ملنطقة  حول  حار�ت  بناية  بد�أت  وهناك  و�لقبور،  �ملغارة  حول 

�كت�سبت �لطابع �لعمر�ين �الإ�سالمي، و�لذي عك�س �لوجود �الإ�سالمي.
ومع �ال�ستعمار �لربيطاين وما تاله من زرع للكيان �ل�سهيوين 
على �الأر��سي �لفل�سطينية منذ وعد بلفور، بد�أت �الأطماع �ل�سهيونية 
يف �خلليل مبكر�ً عندما �حتلت ع�سابات �ليهود فندق �لنهر �خلالد، 
و�نتقلو� �إىل مقر �حلكم �لع�سكري وبعدها جرى نقلهم �إىل مكان �رشق 
�ملدينة �أطلق عليه فيما بعد م�ستوطنة كريات �أربع �حلالية، ويعد هذ� 
�لن�ساط حماولة مبكرة من �مل�ستوطنني الإعادة �حلياة �ليهودية يف 

1929م. �أحد�ث عام  �إثر  �خلليل بعد �نتهائها عام 1936م 
ويف مطلع ثمانيات القرن املا�صي بداأت الأطماع ال�صهيونية 

يف قلب مدينة اخلليل، اإذجرى بناء اأربع بوؤر ا�صتيطانية هي:
بيت رومانو، وهي مقامة على �أنقا�س مدر�سة �أ�سامة بن . 1

منقذ.
 بيت هد��سا، وهي مقامة يف عمارة �لدبويا وحولها.. 2
 �بر�هام �أبينو، وهي مقامة مكان �سوق �خل�سار �لقدمي.. 3
مع�سكر يف �لكر�ج �لقدمي.. 4

كّل ذلك كان مقدمة لتهويد مركز مدينة �خلليل وطرد �سكانها 
منها، لتكون مركز ��ستيطانـي متقدم فـي قلب �ملدينـة. 

�حلركة  �سّل  على  �ملدينة  يف  �ملتز�يد  �ال�ستيطان  عمل  كما 
�لتجارية و�لعمر�نية و�سكل �عتد�ًء د�ئمًا على �ل�سكان �لّذين نكل بهم، 
فطرد ق�سمًا كبري�ً منهم و�أغلقت �ل�سو�رع �ملوؤدية لبيوتهم، وخا�سة 

�سارع �ل�سهد�ء باالإ�سافة �إىل �إغالق منطقة �لكر�ج �لقدمي.
�إظهار  هذه �سورة عامة عن و�قع �ملدينة، و�ستحاول �لورقة 
�ملدينة  على  �الحتالل  هيمنة  على  ترتبت  �لتي  �ل�سلبية  �الآثار 
و�نعكا�س ذلك على ق�سية �ل�رش�ع �لفل�سطيني �الإ�رش�ئيلي يف �ل�رشق 

�الأو�سط.
الكلمات املفتاحية: �ال�ستيطان �ل�سهيوين، مدينة �خلليل. 

The Impact and Reflections of the Zionist Settle-
ment in the Heart of Hebron City on its Residents 

and the Palestinian-Israeli Conflict

Abstract:
Mankind have resided in the city of Hebron for 

more than 6000 years. The city has been religiously 

associated with Prophet Ibrahim (peace be upon 
him). The city also includes a number of graveyards 
of prophets and their wives, especially in the cave of 
Machpela.

The Majority of Population has moved from 
Tel-Rumeida in the city center to the surroundings 
areas of Prophet Ibrahim residence place (peace be 
upon him). These newly built houses in that area were 
characterized by Islamic Architecture. 

Zionists’ plans and ambitions regarding settling 
in Hebron started under the British mandate and after 
Balfour declaration. Consequently, the first presence 
of Zionists inside Hebron took the form of occupying 
the hotel of Al-Naher-al-Khaled by Jewish gangs. 
Then, they moved to the headquarter of the military 
Governor, and afterwards, to the southern part of the 
city, where they established Qiryat Arba’ settlement. 
These events were a form of the Zionists efforts to 
bring back the Jewish presence in the city of Hebron 
after the revolution of 1929. 

In early 1980s, Zionists built four outposts in 
the heart of Hebron as follows: 

1. Beit -Hadassah, which was built around Al-
dbuya building. 

2. Beit -Romano, which was built on the ruins of 
Osama bin Monqith school.

3. Abraham Avenue, which was built in the place 
of the old farmers market.

4. Military Camp, which is located in the old bus 
station of Hebron, which is a well-known place called 
(Alkaraj Camp.)

The before mentioned points were the first stage 
to Judaize the center of the city of Hebron and expel 
its inhabitants from it, to have a well-established 
settlement in the heart of the city.

The increased settlement activity in the city 
paralyzed the commercial and urban movement, 
and formed a perpetual aggression towards the 
population. Moreover, it expelled a large number of 
original inhabitants, and closed the streets leading to 
their homes, especially the street of Martyrs, besides 
the closure of the old bus station. 

This is a general view of the reality of Hebron 
city. This paper will shed the light on the negative 
consequences of the occupation on the city and its 
reflections on the Palestinian-Israeli conflict in the 
Middle East. 

Key words: Israeli settlement, Hebron city

املقّدمــة
�سكل �ال�ستيطان �أهم �أهد�ف �حلركة �ل�سهيونية و�أحد ركائزها 
�لرئي�سية �لتي طبقت على �الأر��سي �لفل�سطينية ومنها منطقة �خلليل، 
هذه  يف  �ال�ستيطان  حجم  زيادة  �إىل  �ل�سهيونية  �حلركة  عمدت  �إذ 
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حمور  �خلليل  مدينة  �سكلت  وقد  ن�ساأتها،  منذ  �لفل�سطينية  �ملنطقة 
�هتمامها بعد مدينة �لقد�س فمنذ �لقرن �خلام�س �مليالدي ��ستوطن 
بع�س �ليهود منهم يهود ��سبانيا �لذين طردو� من �مل�سيحيني هناك 
يف مدينة �خلليل، وعا�سو� بني �ل�سكان �لعرب عي�سة كرمية وظلو� يف 
مدينة �خلليل حتى عام 1936م �إذ جرى �إخر�جهم من قبل �الجنليز 

خوفًا عليهم بعد �ندالع ثورة عام 1936م.
لل�سفة  �حتاللها  بعد  �أي   1967 عام  بعد  �إ�رش�ئيل  بد�أت  ثم 
�إ�رش�ئيل  فاأن�سئت  �لفل�سطينية،  �الأر�س  تنه�س  غزة  وقطاع  �لغربية 
تقام  �لّتي  �الأوىل  �مل�ستوطنة  لتكون  عت�سيون  كفار  م�ستوطنة 
من  جمموعة  ح�رشت  ثم  1967م،  عام  �ملحتلة  �الأر��سي  على 
وظلو�  1967م  عام  �خلليل  مدينة  �إىل  �سياح  ب�سفة  �مل�ستوطنني 
�خلليل  مدينة  معتربين  دينية  تاريخية  منطلقاتهم  وكانت  فيها، 
مدينة �الآباء و�الأجد�د �لتي يجب �إحياء �ال�ستيطان فيها، ثم �نت�رشت 
�مل�ستوطنات يف �أرجاء منطقة �خلليل كافة وحول �ملدينة ود�خلها 

بدعم �سيا�سي من حكومات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �ملتعاقبة.
�خلليل  مدينة  حتويل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �سلطات  حاولت 
يهودي،  كني�س  �إىل  �الإبر�هيمي  و�حلرم  يهودية،  مدينة  �إىل  �لعربية 
لها  من خالل �إقامة �لبوؤر �ال�ستيطانية يف قلب مدينة �خلليل، مّما حوَّ

�إىل ثكنة ع�سكرية وخا�سة �لبلدة �لقدمية فيها.
جميع  على  �خلليل  منطقة  يف  �ل�سهيوين  �ال�ستيطان  �أثر  لقد 
جو�نب حياة �سكانها، ف�سيا�سيًا �سكلت �مل�ستوطنات عقبة يف طريق 
�إزعاج وقلق  �لفل�سطينية، و�جتماعيًا �سكلت م�سدر  للق�سية  �أي حل 
وتهجري ل�سكانها �لعرب، ف�ساهمت �لبوؤر �ال�ستيطانية يف قلب مدينة 
�خلليل بتخويف �ل�سكان و�إزعاجهم و�رتكاب بع�س �ملجازر �سدهم 

و�أهمها جمزرة �حلرم �الإبر�هيمي.
�أ�سف �إىل ذلك �أّنه بالرغم من كثافة �لهجمة �ل�سهيونية على 
منطقة �خلليل، فقد عرب �ل�سعب �لفل�سطيني عامة و�أهل �خلليل خا�سة 
و�لع�سكرّية،  �ل�سلمّية  باملقاومة  �ل�سهيوين  �لتو�جد  لهذ�  رف�سه  عن 

مت�سلحًا مبوقف دويل معار�س لهذ� �لتو�جد.
معار�سته  �سدة  قي  متفاوتًا  �لدويل  �ملوقف  كان  و�إْن 
لال�ستيطان فالعرب و�أوروبا يعار�سان �ال�ستيطان ب�سكل علني من 
�إعالميًا  فتعار�سه  �أمريكا  �أما  و�ال�ستنكار،  و�ل�سجب  �الإد�نة،  خالل: 
وت�رشعه حني �سدور قر�ر�ت �سد �لن�ساط �ال�ستيطاين وت�سكل حاميه 

لدولة �الحتالل يف �ملحافل �لدولية رغم معار�ستها �الإعالمية له.
هذ�  �ملتو�فرة عن  �ملعلومات  �أن  من  �لبحث  هذ�  �أهمية  تنبع 
�ملو�سوع قليلة ومتفرقة يف �مل�سادر و�ملر�جع �لعربية و�الأجنبية، 
فهناك  لدر��ستها،  خمت�سة  علمية  در��سة  �إفر�د  يتطلّب  �لذي  �الأمر 
�لعديد من �لدر��سات �لتي حتدثت عن �ال�ستيطان يف �ل�سفة �لغربية 

وقطاع غزة ب�سكل عام.
هذ�  حول  �ساملة  تاريخية  در��سة  وجود  عدم  فاإنَّ  ولهذ� 
و�ملر�جع  �مل�سادر  يف  متفرق  ب�سكل  �ملعلومات  ووجود  �ملو�سوع 
جعل من �الأهمية مكان �إفر�د در��سة علمية متخ�س�سة له، ومن هنا 
بهذ�  و�لفل�سطينية  �لعربية  �ملكتبة  الإثر�ء  �لدر��سة  هذه  جاءت  فقد 

�ملو�سوع �لبالغ �الأهمّية.

منهج البحث:
�عتمد �لباحث يف هذه �لدر��سة على منهج �لتحليل �لتاريخي 

من خالل تتبع حركة �ال�ستيطان �ل�سهيوين يف منطقة �خلليل.

موقـع مدينـة اخلليل:

تقع مدينة خليل �لرحمن و�سط فل�سطني بانحياز �إىل �ل�رشق، 
على قمم جبال عالية، فهي تطل على �ل�سهل �ل�ساحلي �لغربي للبحر 
�الأبي�س �ملتو�سط وتطل �رشقًا على �لبحر �مليت و�له�سبة �ملحاذية 
له يف �ل�سفة �لغربية لنهر �الأردن وتبعد عن �لقد�س خم�سة وثالثون 

كيلو مرت جنوبًا )1(.
�أقدم  �لفل�سطينية بل رمبا من  �أقدم �ملدن  �إحدى  وتعّد �خلليل 
مدن �لعامل ويرجع تاريخها �إىل ما يزيد على �ستة �آالف عام منذ �أن 

�أن�ساأها �سكنها �لعرب �لكنعانيون)2(.
ويحد مدينة �خلليل من �ل�سمال بيت حلم ومن �جلنوب �سحر�ء 
�لقد�س  جبال  �ل�رشق  من  ويحدها  1948م،  عام  �ملحتل  �لنقب 
وه�سبة �لبحر �مليت، ومن �لغرب �أر��سي بيت جربيل وعجور �لتـي 

�حتلت عام 1948م)3(. 
حدود  تغريت  حيث  للحدود  �لتعريفات  من  �لعديد  وهناك 
�خلليل بتغري �ملر�حل و�الأزمنة �لتي مرت عليها نذكر منها ما ورد 
�لقبلة )�جلنوب( منزلة �مللح على درب  �الأن�س �جلليل وهي من  يف 
�حلجاز �ل�رشيف وقباب �ل�ساورية، وهي خربة من�سوبه �إىل �آل �ساور 
�أمر�ء عرب جرم ويحدها من �ل�رشق قرية عني جدي وبحر لوط ومن 
ويحدها  �سعري  قرية  بينهما  ويف�سل  �لقد�س  �أعمال  يحدها  �ل�سمال 
من �لغرب من جهة �لرملة قرية زكريا ومن جهة غزة قرية �ل�سكرية 

وبالد بني عبيد )4(.
وتبلغ م�ساحة ق�ساء �خلليل عام 1945م 2076.185 كم2 
بلغت  1948م  عام  نكبة  وبعد  ووديان  طرق  كم2   189.4 منها 

�أر��سي حمافظة �خلليل �لناجية من �الحتالل 1100 كم2 )5(.
�إنَّ �خلليل مدينٌة جميلة ويف مركزها مغارة �ملكفيال )�ملغارة 
�ملزدوجة( �لتي دفن فيها �أبونا �إبر�هيم عليه �ل�سالم وزوجته ودفن 
�لعديد من �الأنبياء �إىل جو�ره، وبعد �أن كان يف �خلليل تو�جد ب�رشي 
بعيد عن هذه �ملغارة �لتي كانت على طرف �لبلد �نتقل هذ� �لتو�جد 
�إىل ما حول قبور �الأنبياء خا�سة بعد �أن متَّ بناء �سور حول �ملغارة 
ويعتقد �أنه بني بعد بناء �سور �لقد�س �إذ �نتقل �لتو�جد �لب�رشي من تل 
�لرميدة وممر� �إىل ما حول �ل�سور ب�سكل د�ئري، ممهد�ً بذلك �إىل بناء 

�الأحياء حول �حلرم.
ب�سكل  �ل�رشيف  �الإبر�هيمي  �حلرم  حول  �حلار�ت  �ُسكلت  فقد 
م�ستدير من جهاته �الأربع)6(، وت�سكلت �حلار�ت و�أ�سبح مركز �ملدينة 
�لب�رشي و�لتجاري و�لديني متمركز�ً حول �حلرم ويغلب على ت�سكيل 

�حلار�ت حول �حلرم �لطابع �الإ�سالمي.

التواجـد البشـري فـي اخلليل. 
مدن  �أقدم  من  �خلليل  مدينة  �أن  �الأثرية  �حلفريات  دلت  لقد 
على  �ملدينة  �رشقي  �لو�قعة  �سيف(  )�أبو  مغارة  يف  عرث  منذ  �لعامل 
�أي حو�يل  �لقدمي  �حلجري  �لع�رش  �إىل  بتاريخها  تعود  و�أدو�ت  �آثار 
�مليالد كما وُعرث يف مدينة �خلليل على متثال  قبل  عام   15000
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�لرمادي يعود  �لكل�سّي  �أو غز�ل منحوت على قطعة من �حلجر  وعل 
ومعناها  �مليالد  قبل  عام   12000 �لو�سيط  �حلجري  �لع�رش  �إىل 
�لقبيبة  قرية  قرب  �لدوير  تل  �أنقا�س  على  هذه  و�كت�سفت  منيع، 
�إىل �جلنوب �لغربي من بيت  �أميال  جنوب �خلليل وعلى بعد خم�سة 

جربين)7(.
�ملوقع  يف  �لب�رشي  �لوجود  �أن  �الأثرية  �حلفريات  و�أثبتت 
�زدهر يف �لع�رش �لنحا�سي 4500 قبل �مليالد، و��ستمر حتى �لع�رش 
�لربونزي �لو�سيط عام 2000 ق.م. حتى ظهرت �ملدينة �مل�سّورة يف 
�لكنعانيون �خلليل  �لعرب  �لثاين قبل �مليالد)8( و�سكن  �الألف  مطلع 
منذ ما يزيد عن �ل�ستة �آالف عام)9( ويتبني من ذلك �أن �خلليل مدينة 
و�حل�سارّية  �لتاريخّية  بالوقائع  وحافل  طويل  تاريخ  لها  عريقة 
وتدلُّ �الآثار �لتي �كت�سفت فيها �أن تاريخها يرجع �إىل �أكرث من ثالثة 
�آالف وخم�سمائة عام قبل �مليالد، وهذ� يعني �أنها ُبنيت منذ حو�يل 
5500 عام، �أي بعد فرتة وجيزة من بناء �الأهر�مات يف م�رش )10(.

فاإنَّ  منها،  �ل�سالم  عليه  �إبر�هيم  �سيدنا  مرور  بخ�سو�س  �أما 
نظر�ً  �لعر�ق  يف  ع�سريته  من  هرب  �ل�سالم  عليه  �إبر�هيم  �سيدنا 
ال�سطهاد �أهله، وو�سل �خلليل و�أقام يف منطقة ممر� وعندما توفيت 
زوجته �سارة ُمنَح هذه �ملغارة ليدفن زوجته فيها من قبل عوفر بن 
�سوهر �حلثّي وبخ�سو�س �سيدنا �إبر�هيم عليه �ل�سالم فاإنه عربي �بن 
عربي و�أطلقنا عليه �جلن�س �لعربي، �إذ �إن ��سم �إبر�هيم عربي يف �للغة 
�لعربية هو �أبو �لرحمة و��سم �أبيه �آزر عربي ومعناه �لقوّي �أو �لنا�رش 
ومنه  و�لعون  و�لن�رش  �لقوة  �أي  �الأزر  من  �آزر  �للفظ  الأن  �ملعني  �أو 
�لوزير �أي �ملعني)11(، كما ورد يف �لقر�آن �لكرمي وتذكر �لرو�يات �أن 
�سيدنا �إبر�هيم عليه �ل�سالم �سكن بع�س �ل�سنني حتت بلوطات ممر�)*(.

قبل  ع�رش  �لتا�سع  �لقرن  �أو�ئل  يف  �ملدينة  �سمال  �لو�قعة 
�مليالد)12(.

ويظهر مما �سبق �أن تطور �الإن�سان �لعربي يف �خلليل وفل�سطني 
وبالد �ل�سام على �الأرجح هو تطور الإن�سان طبيعي ما قبل �لتاريخ 
وقبل �أن تظهر �لكتابة وقبل �أن تعرف �ل�سعوب �الأ�سماء وكان �أقدم 
ومن  كنعان)13(.  ��سم  هو  فل�سطني  يف  �لعربي  لل�سعب  عرف  ��سم 
حو�يل  �لعناقيني  �خلليل  ديار  يف  للكنعانيني  �أّرخت  �لتي  �الأقو�م 
3000 عام قبل �مليالد وذكرو� باأنهم بنو �لعديد من �ملدن و�لقرى 
يف بالد �خلليل فذكر على �سبيل �ملثال قرية �أربع وخربة �سفر مبعنى 
�لكتب و�أخذت فيما بعد ��سم بيت مر�سم وقرية عناب مبعنى �لعنب 
�ملدن  من  �لكثري  وغريها  �الآن)14(  عينون  بيت  وهي  عنون  وبيت 

و�لقرى �لتي �أخذت �الأ�سماء �لكنعانية.
بجد  الرتباطها  �لدينية  باالأ�سالة  �خلليل  مدينة  متيزت  لقد 
�إبر�هيم عليه �ل�سالم، و�أن هذ� �الرتباط ال يرتك حرجًا يف  �الأنبياء 
نفو�سنا نحن �لعرب �مل�سلمني بل نفتخر به ون�ستند يف ذلك �إىل مما 
ورد عن �سيدنا حممد �سلى �هلل عليه و�سلم عندما �أوقف هذه �ملدينة 
�إىل متيم �لد�ري يف �سدر �الإ�سالم وذكر فيها ��سم حربون و�ملرطوم 
ل�سيدنا  وتكرميًا  لقد�سيتها  تاأكيد�ً  �إبر�هيم)15(،  وبيت  عينون  وبيت 
�إبر�هيم عليه �ل�سالم وقبور �الأنبياء، و��ستمر�ر�ً لعقيدة �لتوحيد �لتي 
وردت يف �لعقيدة �الإ�سالمية، وي�ساف �إىل �أ�سالتها �لدينية �رتباطها 

بالقد�س �ل�رشيف.

حل  ما  با�ستثناء  �الإ�سالمي  �حلكم  �إطار  يف  �خلليل  وبقيت 
بعد  �الأيوبي  �لدين  �سالح  حررها  �أن  �إىل  �سليبية  غزو�ت  من  بها 
�ملماليك  حكم  حتت  فل�سطني  كما  �خلليل  ودخلت  حطني،  معركة 
حيث �زدهرت �خلليل يف عهدهم وكذلك �الأمر �إىل �أن �آلت �إىل �حلكم 
�لعثماين عام 1517م حتى نهاية �حلرب �لعاملية �الأوىل وخ�سعت 
�إىل  1948م و�نتقلت بعدها  �لربيطاين حتى عام  �إىل �حلكم  بعدها 
�الأردن حيث تبعت �إىل �ململكة �الأردنية �لها�سمية �إىل �أن �حتلت من 

قبل قوى �لظالم �ل�سهيونية عام 1967م.
�سباح  يف  �خلليل  مدينة  �ل�سهيوين  �الحتالل  قو�ت  دخلت 
من  و�باًل  مطلقًة  �لر�مة  حرم  بئر  منطقة  من  1967م  حزير�ن   8
�لر�سا�س يف �لهو�ء حيث توجهت قّو�ت �الحتالل �إىل منزل رئي�س 
وطلبت  �جلعربي  علي  حممد  �ملرحوم  �لوقت  ذلك  يف  �خلليل  بلدية 
منه ت�سليم �ملدينة وقد َعلم �سكان �خلليل �أن �لع�سابات �ل�سهيونية 
�حتلت �لقد�س وهي يف طريقها الحتالل �خلليل، مما �أدى �إىل �نت�سار 
حالة من �لقلق و�خلوف و�لفو�سى بني �سكان مدينة �خلليل وهجرها 

غالبية �ل�سكان خوفًا من �نتقام �ليهود الأحد�ث عام 1929م.
بلغ ن�صبة من هجروا م�صاكنهم من اأهل اخلليل حوايل 90 % 

وهم يق�صمون اإىل ق�صمني:
�نتظار�ً الجنالء  ق�سم هجرو� بيوتهم باجتاه �جلبال و�لكروم 
�آخر  وق�سم  بيوتهم،  هجرو�  من  ن�سف  من  بقليل  �أكرث  وهم  �ملوقف 
بلـغ 30 – 40 % �أي �أقل من �لن�سف هجرو� بيوتهم ب�سكل د�ئم؛ �إذ 
توجهو� �إىل �الأردن ومنهم من ��ستقر فيها ومنهم من �أكمل طريقه �إىل 
�لدول �لعربية �الأخرى وغريها من �أماكن �ل�ستات، وعند دخول قو�ت 
�الحتالل �ملدينة فر�ست منع �لتجول على �ل�سكان ملدة يومني )يوم 
�خلمي�س و�جلمعة( )8 + 9 حزير�ن(، �ُسمح خاللها �ل�ساعة �لعا�رشة 
جمع  وبعدها  بالتموين،  بالتزود  لل�سكان  �جلمعة  يوم  �سباح  من 
�لثانوية  علي  بن  �حل�سني  مدر�سة  يف  �لذكور  �خلليل  �سكان  �ليهود 
�إىل  �إ�سارة  يف  لديهم)17(،  �ملوجودة  �الأ�سلحة  ت�سليم  منهم  وطلبو� 

تاأكيد �ل�سيادة �الإ�رش�ئيلية على �ملدينة وفقًا ملحاوالت �ملقاومة.
وبعدها �أحكم �ليهود �سيطرتهم على �ملدينة ومنذ ذلك �لتاريخ 
وهي تتعر�س الأب�سع �سور �الحتالل و�لقهر و�لتخريب بحجج و�هية 
�أ�سا�س لها من �ل�سحة، حيث بد�أ �ال�ستيطان ب�سكل مبكر يف قلب  ال 
مدينة �خلليل، وي�ستدل على ذلك من خطاب �حلاخام غورون للجنود 
�سكان  على  وحتري�سهم  ع�سيون  يف  �خلليل  الحتالل  �ملتوجهني 
وتعر�ست  كما  و�ل�سيوخ.  �الأطفال  فيهم  مبا  �لفئات  بكافة  �خلليل 
جي�س  يف  �حتياط  �سابط  يد  عل  1994م  عام  مذبحة  �إىل  �خلليل 
�الحتالل �رتكب جرميته �سد �مل�سليني يف �سالة �لفجر يف منت�سف 
�سكان  �سد  �ال�سطهاد  م�سهد  بذلك  ليكتمل  �ملبارك.  رم�سان  �سهر 

�خلليل منذ �ليوم �الأول لالحتالل حتى �الآن.

حملـة تارخييـة عن االسـتيطان:

�لع�سور  �أقدم  منذ  �الإن�سان  ��ستوطنها  قدمية  بالد  فل�سطني 
�أنو�ع خمتلفة  وتو�لت عليها جمموعات ب�رشية خمتلفة، ومر عليها 
�لعهد  ويعترب  �مل�سلمني  �لفاحتني  بيد  ��ستقرت  �أن  �إىل  �لغز�ة  من 

�لعثماين �متد�د�ً حلكم �مل�سلمني.
�أما موجة �لهجرة �لعرب�نية �لقدمية على �أر�س كنعان فكانت 
�أثر�ً يف فل�سطني، بل  �نق�سامات ومل ترتك  ق�سرية وعابرة، و�سهدت  * بلوطات ممرا تقع شمال الخليل ويعتقد أن النبي إبراهيم وزوجته استظل بها.
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�عتربت من �الأقو�م �لتي حكمت و�سلبت ونهبت وذهبت لتكون �خلليل 
ممر�ً للغز�ة.

ورغم ما مر على �لبالد من فر وكر و��ستعمار وغزو، �إال �أن �أكرث 
من ترك �أثر�ً عليها هي �حل�سارة �لكنعانية و�حل�سارة �الإ�سالمية.

�سعوب وجماعات خمتلفة  فيها  �ليهودية دخلت  �لديانة  و�أن 
�ختلطت بهم �إال �أن بع�س �ملالمح �الجتماعية و�ملجاالت �القت�سادية 
�ليهودية غائبًة عن �ملطالبة باأي  �ليهود كديانة وظلت  بقيت متيز 
حقوق �أو �لعمل لل�سيطرة على فل�سطني الأنها متثل ديانة منت�رشة يف 
�أ�سقاع �الأر�س �إىل �أن ��ستفاقو� بعد �ألفي عام، حيث ظهرت �حلركة 
�ل�سهيونية، و��ستغلت �لدين �ليهودي للعمل على تنظيم فكرة �الإحياء 
�لقومي  �ل�سعور  �إحياء  على  عملت  �إذ  �حلديث)18(،  �ليهودي  �لقومي 
عليها  �ل�سيطرة  �أجل  من  فل�سطني  �إىل  وتهجريهم  �ليهود  لتجميع 
�لعامل  ��ستعمارية كولونيالية قائمة على جتميع يهود  �سمن خطة 
م�ستغلني  �لوطني،  تر�به  وعلى  �لفل�سطيني  �ل�سعب  مكان  و�إحاللهم 
بذلك تخطيط ودعم وم�ساندة �الإمربيالية �لعاملية، ليقوم هذ� �لكيان 
فاإن  �لبحث  يف  �لتعمق  ولدى  �ملنطقة  يف  م�ساحله  على  باحلفاظ 
ديانة  �أنهم  دليل على  �ل�سعوب وهذ�  �ليهود مل ميرو� مبر�حل تطور 
ولي�س �سعبًا و�إمنا �سنعو� ما �سنعو� لتحقيق هدف ��ستعماري فقط 

لتلبية �مل�سالح �ال�ستعمارية يف �ملنطقة.
بعد  �خلليل  يف  �ليهودي  لال�ستيطان  �الأوىل  �لفكرة  �نطلقت 
�أوروبا،  يف  لوتر  مارثن  يد  على  �لديني  �الإ�سالح  حركة  ظهور 
جزء�ً  لي�سو�  �ليهود  �أن  ومقولته  �لربوت�ستانتي  �ملذهب  مبباركة 
�لغربي و�إمنا هم �سعب �هلل �ملختار ووطنهم  �لن�سيج �حل�ساري  من 
كونهم  على  يدل  وهذ�  �إليها)19(،  يعودو�  �أن  يجب  فل�سطني  �ملقد�س 
�أو  منهم  للتخل�س  �الأوروبيني  و�سعى  �لغيتو،  �سمن  عا�ست  ديانة 
الإر�سالهم �إىل مهمة تخدم �الأهد�ف �ال�ستعمارية يف �مل�رشق �لعربي.
�إن �ملرحلة �الأوىل من �لن�ساط �ل�سهيوين �ال�ستيطاين لفل�سطني 
با�سا  علي  حممد  هزمية  بعد  وكانت  1840م  عام  بالظهور  بد�أت 
من  فل�سطني  �إىل  يهودي  مهاجر   3000 و�سل  حيث  م�رش،  حاكم 
 –  1882 بني  ما  م�ستوطنات  عدة  ببناء  وقامو�  �ل�رشقية،  �أوروبا 
�أر��سي  على  �الأمل  نو�ة  �أو  تكفا  بيتح  م�ستوطنة  �أهمها  1884م 
قرية ملب�س �لفل�سطينية لتكون نقطة �نطالق نحو ��ستعمار فل�سطني، 

��ستعمار�ً زر�عيًا.

سياسـة االستيطان اإلسرائيلي فـي اخلليل.

تتغري  �ملتعاقبة  �الإ�رش�ئيلية  للحكومات  �لعامة  �ل�سيا�سة  �إن 
من فرتة الأخرى متا�سيًا مع �لظروف �لعامة يف �ملنطقة، فقد �نطلقت 
و�لعربية  �لفل�سطينية  باالأر��سي  �الحتفاظ  �ل�سيا�سة من خالل  هذه 
ملقاي�ستها بهدف �حل�سول على �ل�سالم مع �لدول �لعربية �ملجاورة 
�إىل حتقيق ما مل ت�ستطع حتقيقه  �أ�سبحت �سيا�ستها تهدف  وبعدها 
ب�سكل عام  �ال�ستيطان  1967م من خالل  و   1948 يف حرب عام 
عملت  فقد  �خلليل  مدينة  قلب  يف  باال�ستيطان  يتعلق  فيما  �أما 
�حلكومات �الإ�رش�ئيلية �ملتعاقبة على دعم وجود �الأ�سولية �ليهودية 
�ملت�سددة يف �خلليل، بهدف �إ�سكان م�ستوطنيها بدو�فع جيو �سيا�سية 

و��سرت�تيجية)20(، يف حماولة لتهويد مركز �ملدينة.
�إن �ملتتبع ل�سيا�سات �حلكومات �الإ�رش�ئيلية �ملتعاقبة يرى �أن 
هناك حتالفًا �سمنيًا بني جماعات �مل�ستوطنني ودولة �إ�رش�ئيل حيث 

جماعات  �إىل  �ال�ستيطانية  �جلماعات  حتول  �إىل  �لتحالف  هذ�  �أدى 
ثقل موؤثرة �سو�ء كانت برملانية �أو غري برملانية)21(.

وبني  �الحتالل  لدولة  �ل�سيا�سي  �مل�ستوى  بني  �لتحالف  �إن 
�لقيام  �الحتالل  لدولة  �الأمني  �مل�ستوى  على  ي�سعب  �مل�ستوطنني 
مبهامه وهذه من �ل�سيا�سات �لتي �أوجدها �لنظام �ل�سيا�سي لت�سهيل 
�لق�ساء  تدخل  خالل  من  قانوين  غطاء  و�إيجاد  �ال�ستيطان  مهمة 
�لغربية  �ل�سفة  يف  نظامان  هناك  ن�ساأ  حيث  �ال�ستيطان  ل�رشعنة 
يومي  ب�سكل  �لفل�سطينيني  يو�جه  قمعي  نظام  �خلليل:  يف  وخا�سة 
مبا يحتويه من تع�سف وقهر، ونظام مدين يطلق يد �مل�ستوطنني يف 
�ل�سكان  على  وتهديد�ً  خطر�ً  ي�سكل  مما  ويحميهم  بل  �ملدينة  د�خل 
�ملو�ثيق  كافة  يتعار�س مع  �لذي  �الأمر  بدون حماية،  ُتركو�  �لذين 
�ل�سعب �ملحتل، وبد�أ هذ�  �لتي تن�س على حماية  �لدولية  و�الأعر�ف 
�إال  يظهر ب�سكل و��سح بعد ظهور �لتطرف �ليميني يف �مل�ستوطنات 
�أن �نحر�ف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي جتاه �ليمني جعل جي�س �الحتالل 

يتاأثر ويتحول �إىل حامي وم�سـاند للحركـة �ل�سهيونيـة.
�إىل حتويل  �ملتعاقبة  �الإ�رش�ئيلية  �سيا�سة �حلكومات  وتهدف 
قلب مدينة �خلليل �إىل مدينة يهودية، وت�رشيد �أهلها من خالل جعلها 
�ال�ستيطانية  �لبوؤر  �الأوىل، وتعزيز وجود  �أ�سباح يف �ملرحلة  مدينة 
يف قلب �ملدينة ومن ثم ربط هذه �لبوؤر مع بع�سها �لبع�س ب�سو�رع 
�ل�سكان  ح�ساب  على  �أربع  كريات  م�ستوطنة  مع  ربطها  ثم  و�أنفاق 

و�الأر��سي �لفل�سطينية.
�ملحتلة  �لفل�سطينية  لالأر��سي  �ل�سهيوين  �ال�ستعمار  يتبع 
من  �إ�رش�ئيل  ت�سعى  �إذ  �لوظائف؛  ومتعددة  ثابتة  مركزية  �سيا�سة 
1948م  عام  حربي  يف  حتقيقه  ت�ستطع  مل  ما  حتقيق  �إىل  خاللها 
على  �ال�ستيطانية  �حلقائق  مر�كمة  خالل  من  وذلك  1967م،  و 
عليها)22(  �لكاملة  �ل�سيا�سية  �ل�سيطرة  فر�س  �إىل  و�سواًل  �الأر�س 
ومنذ عام 1967م و�حلكومات �الإ�رش�ئيلية �ملتعاقبة تقود وتخطط 
�الأر�س  على  وت�سجعها  وتدعمها  وتطورها  وت�سيدها  للم�ستوطنات 
بت�سييد  لتقوم  حكومية  هياكل  باإن�ساء  وتقوم  �ملحتلة،  �لفل�سطينية 
�لبنية �لتحتية ال�ستقد�م �ملهاجرين �ليهود من كافة �أوطان �لعامل، 
�مل�ستوطنات عن طريق تقدمي  لدعم  �القت�سادية  �الأن�سطة  ثم ترعى 
�الأر��سي  على  لال�ستيالء  تنموية  مب�ساريع  و�لقيام  عامة  خدمات 
�لفل�سطينية �خلا�سة و�لعامة، وم�سادرة �الأر��سي بالقوة �أو من خالل 
�أو من خالل  تغيري �لبيئة �لقانونية حليازة ومتلك �الأر��سي بالقوة 
وبذر�ئع  �لعامة،  �مل�سلحة  بحجة  م�سادرتها  �أو  �لع�سكرية  �الأو�مر 

وطرق �ستى لت�سل هذه �الأر��سي �إىل ��ستخد�مات �مل�ستوطنني.

دوافـع االسـتيطان الصهيوني فـي اخلليل

هناك العديد من املحركات والدوافع خلف حركة ال�صتيطان 
ال�صهيوين يف قلب مدينة اخلليل:

الدافـع الدينـي – التاريخـي:. 1
�الأفكار  عن  تعرب  �لتي  �لدو�فع  �أكرث  �لديني  �لد�فع  يعّد 
عن  وعرّب  فل�سطني،  يف  و�لتاريخي  �لديني  �حلّق  بزعم  �ل�سهيونية 
�إذ  �أ�سكول؛  حكومة  يف  دولة  وزير  كان  عندما  بيغن  مناحيم  ذلك 
قال )�لقد�س و�خلليل ونابل�س تر�ث �آبائنا وبقوة �حلق و�سلنا �إليها 
�أوهام  و�سنظل فيها لالأبد()23(، وت�سّكل �لفكر �ال�ستيطاين من خالل 

�ملا�سي وما جاء يف �لرو�يات �الإ�رش�ئيلية يف �لتور�ة.
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زيارة  ب�سبب  �خلليل  يف  لال�ستيطان  قويًا  حمركًا  هذ�  ويعّد 
�سيدنا �إبر�هيم عليه �ل�سالم ووجود قبور �الأنبياء و�دعاء �ليهود باأن 

د�ود عليه �ل�سالم ��ستقر فيها)24(.
لتربير  زعمهم  ح�سب  تور�تية  ن�سو�س  على  �ليهود  �عتمد 
عند  و�أقام  و�أتى  خيامه  �إبر�هيم  )نقل  قولهم  مثل  �خلليل  ��ستيطان 

بلوطات ممر�( يف حربون وبنى هناك )مذبحًا للرب()25(.
كريات  مثل  تاريخية  �أ�سماء  �مل�ستوطنات  على  و�أطلقو�  كما 

�أربع وهو ��سم �خلليل �لكنعاين.
ولدى �لتحقق يف هذه �الدعاء�ت جند �أن هذ� وهم مت ��ستغالله 
عليه  و�إبر�هيم  �ليوم  يهود  بني  عالقة  وال  �ل�سهيونية  �حلركة  من 
�ل�سالم، وال باليهود �لذين �سكنو� �خلليل يف �لقدمي؛ الأن �إبر�هيم عليه 
�ل�سالم لي�س يهوديًا ح�سب قوله تعاىل )ما كان �إبر�هيم يهوديًا وال 
ن�رش�نيًا ولكن كان حنيفًا م�سلمًا وما كان من �مل�رشكني( )�سورة �آل 

عمر�ن �آية 67(.
الدافـع ال�صيا�صـي:. 2

�أهد�ف  خلدمة  فل�سطينية  �أر��ٍس  على  �أقيمت  �مل�ستوطنات  �إن 
مو�جهة  يف  �الأول  �لتحدي  حتديني،  ملو�جهة  �سيا�سية  �إ�رش�ئيلية 
�لهدف من  �ل�رش�ع، فقد تغري  �آليات  �لعربية وحتديها �سمن  �لدول 

هذ� �لتحدي بني فرتة و�أخرى ويعترب هذ� �لتحدي خارجيًا.
�أما �لتحدي �لد�خلي،  فيكمن يف حتدي �أي جهة د�خل حكومة 
كما  �إ�رش�ئيل  �أجز�ء  بع�س  عن  �مل�ستقبل  يف  �لتنازل  تود  �الحتالل 
و�سيطرتهم  وجودهم  على  دلياًل  �مل�ستوطنات  فت�سبح  يدعون)26(، 
�إقامة دولتهم، ويعترب  �لفل�سطينيني ومنعهم من  �ل�سغط على  و�أد�ة 
�سكلت  �لتي  �ال�ستيطانية  �مل�ساريع  بو�كري  من  )�لون(  م�رشوع 
ويعترب  و�أر�سهم،  �لفل�سطينيني  �الإ�رش�ئيلية جتاه  �لنو�يا  على  دلياًل 
�سيا�سية  �أهد�ف  لتحقيق  �الأر�س  على  �حلقائق  فر�س  �سمن  هذ� 
و��ستعمارية، ويعّد �سمن �لتحديات �لد�خلية و�لتي تتاأثر باخلارطة 
�حلربية �الإ�رش�ئيلية و�الأحز�ب �مل�سكلة للحكومة، علمًا �أن �ال�ستيطان 

يحظى بدعم غالبية �الأحز�ب �ل�سيا�سية �الإ�رش�ئيلية �ل�سهيونية.
الدافـع الأمنـي:. 3

�أقيمت �مل�ستوطنات �ل�سهيونية يف مناطق ��سرت�تيجية ت�سلح 
للدفاع و�لهجوم وفقًا ال�سرت�تيجية مدرو�سة ت�سمح للقو�ت �ملتو�جدة 
�لد�خلية و�النتقال  �ل�رشيعة و�ملناورة على �خلطوط  فيها باحلركة 
من موقع الآخر، ويعّد ق�سم كبري من هذه �لنقاط �ال�ستيطانية نقاطًا 
ع�سكرية، �إما حلر��سة �مل�ستوطنني �أو متهيد�ً لل�سيطرة على �الأر��سي 
حماولة  هو  �مل�ستوطنات  �إقامـة  من  و�لهدف  للم�ستوطنات،  لنقلها 
بقـوة)27(،  منها  �الن�سحاب  ومنع  و�ل�سكان  �الأر�س  على  �ل�سيطرة 
خا�سة �إذ� ما ح�سل هناك هجوم مفاجئ؛ �إذ تتحرك هذه �لقو�ت لرد 
�سفوح  �مل�ستوطنات على  �مل�ستوطنات وتغيري  و�لدفاع عن  �لهجوم 
�جلبال �لغربية نقاط دفاع ��سرت�تيجية عن �ل�ساحل ومدنه و�ملو�قع 

�ال�سرت�تيجية.
الدافـع القت�صـادي:. 4

�الأر��سي  على  لل�سيطرة  مهمة  و�سيلة  �القت�ساد  ي�سكل 
�لفل�سطينية من خالل �ل�سيطرة على �ملو�رد �لطبيعية خا�سة �ملياه 
�جلوفية، ومن ناحية �أخرى �ل�سيطرة على �ل�سوق �ملحلي �لفل�سطيني 

�لبنية  وهدم  �الإ�رش�ئيلية،  للب�سائع  ��ستهالكي  �سوق  �إىل  وحتويله 
باالقت�ساد  ومرتبطًا  تابعًا  وجعله  �لفل�سطيني  لالقت�ساد  �لتحتية 

�الإ�رش�ئيلي)28(، �إ�سافة �إىل حرمانه من مقومات �ال�ستقالل و�لقوة.
�لرخي�سة دعامة رئي�سية  �لفل�سطينية  �لعاملة  �الأيدي  وت�سكل 

لالقت�ساد �الإ�رش�ئيلي وت�ساند �لوجود �ال�ستيطاين.
ومن �ملالحظ �أن �لدو�فع �ملميزة لال�ستيطان يف �خلليل تاأتي 
�لقدمي، وهذ� ما  �ليهودي  �الإرث  �سمن وهم �دعائهم باحلفاظ على 
�لقد�س و�رتباطها  �الأهمية بعد مدينة  تاأتي يف  جعل مدينة �خلليل 

بها.

املنظمات األصولية اليهوديـة فـي اخلليل.

تاأ�س�ست طالئع �حلركة �ل�سهيونية يف �خلليل من حركة غو�س 
1974م،  عام  �خلليل  يف  �ال�ستيطان  من  وجيزة  فرتة  بعد  �أمونيم 
على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�سيطرة  تعزيز  �لديني  و�جبها  �أن  �عتقدت  و�لتي 
�أمونيم نحو هدف  �ل�سفة �لغربية و�رشعان ما حتولت حركة غو�س 
�ال�ستيطان)29( من  �إ�رش�ئيل عن طـريق  �أر�س  على  �حلفاظ  �آخر هو 

خالل فر�س �الأمر �لو�قع على �الأر�س عن طريق �ال�ستيطان.
متتعت حركة غو�س �أمونيم ب�سبكة عالقات قوية مع �سخ�سيات 
�سيا�سية بارزة وخا�سة مع �ليمينيني حتديد�ً مع مناحيم بيغن �أول 

رئي�س وزر�ء من قبل �لليكود بعد �النقالب �ل�سيا�سي عام 1977م. 
د�ميًا  هجومًا  �أمونيم  غو�س  حركة  من  جمموعة  نفذت  �إذ 
على جامعة �خلليل �أثناء دو�م �جلامعة ما �أدى �إىل ��ست�سهاد ثالثة 
طالب، وقامت جمموعة �أخرى مبحاولة �غتيال روؤ�ساء �لبلديات عام 
1980م)30(، ومنذ عام 2009م �سمت ت�سكيالت حكومة �الحتالل 
ميني  حكومة  جعلها  �لذي  �الأمر  �ليمني  �أق�سى  من  �سيا�سية  �أحز�بًا 
م�سبوق،  غري  نحو  على  �ال�ستيطان  وترية  من  ز�دت  �إذ  بامتياز، 
باأنه  فولك  ريت�سارد  �الإن�سان  حلقوق  �ملحتدة  �الأمم  ممثل  وو�سفه 
)تطهري عرقي(، وبعدها �سكلت جمموعات حركة كاخ بزعامة مائري 
ودفع  و�لعن�رشية.  و�لتطرف  لال�ستيطان  جديد�ً  حمركًا  كاهانا 
و�العتد�ء�ت  �ل�سهيونية  �ل�سيا�سة  جر�ء  باهظًا  ثمنًا  �لفل�سطينيون 

�ملتكررة على �لفل�سطينيني.
�لعربي  �لربيع  تد�عيات  �الحتالل  حكومة  ��ستغلت  وقد 
و�النق�سام على �ل�ساحة �لفل�سطينية �الأمر �لذي جعل �لقيادة �ل�سيا�سية 
عاجزة عن �تخاذ �أي خطو�ت ن�سالية)31(، مما مكن �مل�ستوطنون من 
مدينة  قلب  يف  خا�سة  و�ملنازل  �الأر��سي  م�سادرة  يف  �ال�ستمر�ر 
و�أ�سبح  �لهجوم  �إىل  �لدفاع  �ال�ستيطان من  �خلليل، وحتولت موجة 

�لفل�سطيني م�ستهدف يف كل مكان.
وتهدف هذه �ملوجة من �لتمدد �ال�ستيطاين �إىل ح�رش �ل�سكان 
�لفل�سطينيني يف مدنهم وقر�هم �أي يف منطقة B + A ح�سب ت�سنيف 
�أو�سلو بينما ت�سيطر قو�ت �الحتالل بو��سطة �مل�ستوطنني  �تفاقيات 
على مناطق C، و�لتي ت�سكل 62 % من �ل�سفة �لغربية وحتولها �إىل 
�ل�سيادة �الإ�رش�ئيلية بحكم، �الأمر �لو�قع منهية بذلك �سفة �الأر��سي 

�ملحتلة عنها.
�ل�سبابية  �ملنظمات  من  �لعديد  هناك  ذلك  �إىل  و�إ�سافة 
�لتالل  �سباب  منها  �الأهد�ف  تعمل على حتقيق هذه  �لتي  �ملتطرفة 
وجمموعات تدفيع �لثمن وغريها، و�لتي �أ�سبحت ت�سكل ر�أ�س حربة 
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وجود  ويعترب  و�أمالكهم،  �لفل�سطينيني  �ل�سكان  على  �العتد�ء  يف 
ممثلني لهذه �حلركات يف �لربملان ويف �حلكومة عاماًل �أ�سا�سيًا يف 
توفري غطاء �سيا�سي و�أمني لتطلعاتهم يف بلورة �عتد�ء�ت ممنهجة 

على �ملمتلكات �لعامة للفل�سطينيني.

بدايـة االستيطان يف اخلليـل.

1967م  عام  �خلليل  ملدينة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بد�ية  منذ 
�خلليل  يف  �ليهودي  �ملجتمع  بناء  باإعادة  �ل�سهيوين  �لتفكري  بد�أ 
وكان ذلك بد�فع �لفكر �ل�سهيوين �لعن�رشي �ملتطرف و�نتقامًا ملا 
حدث لليهود 1929م يف �خلليل، وبعد �أقل من عام �أي عام 1968م 
��ستاأجرت جمموعات من �مل�ستوطنني فندق �لنهر �خلالد يف منطقة 
و�حدة  ليلة  ملدة  �الإقامة  بهدف  �خلليل)32(.  مدينة  و�سط  �حلر�س 
�سو�ح  �أنهم  بحجة  و�سلو�  من  عدد  كان  �لعربية،  �ل�سنة  ر�أ�س  هي 
�ليهودي  �حلاخام  يتزعمهم  وكان  �سخ�سًا  و�سبعني  ثالثة  �أجانب 
�حلقيقية  نو�ياهم  عن  �أف�سحو�  و�سولهم  ولدى  ليفنجر،  مو�سي 
قدمو�  و�أنهم  �خلليل  �ليهودي يف  �لف�سح  عيد  �إحياء  يريدون  و�أنهم 
ليعيدو� �إ�سكان �لطائفة �ليهودية يف �خلليل، وهم يرف�سون �لرحيل 

ويعتزمون �لبقاء �إلـى �الأبد)33(.
وتبني  �خلليل،  من  الإخالئهم  حكومي  قر�ر  �أي  و�سيعار�سون 
من خالل وجود �مل�ستوطنني يف �لفندق تاأييد ودعم �حلكومة ممثلًة 
يف  يومًا  �أربعني  وجودهم  ��ستمر  �إذ  ملوؤ�زرتهم،  ح�رشو�  بوزر�ء 
�لفندق، وعملت �حلكومة من خالل �حلكم �لع�سكري بتعزيز �حلر��سة 
ع�سكرية  ثكنة  �إىل  �ملكان  حتول  حيث  �ليهود  تو�جد  �أماكن  على 
فندق  يف  �مل�ستوطنني  مع  مفاو�سات  وبعد  و�لعربات  �جلنود  فيها 
لهم  ُبنيْت  حني  �لع�سكري  �حلكم  مقر  �إىل  نقلهم  جرى  �خلالد،  �لنهر 
خيام لهم هناك، بهدف تنفيذ خمططهم يف تهويد �ملدينة و�ل�سغط 
�لتعامل  على �حلكومة لت�رشيع عملية �ال�ستيطان يف �خلليل، وكان 
�حلكومي �لر�سمي وقيام عدد من وزر�ئها بزيارة �مل�ستوطنني دلياًل 
يف  �ال�ستيطان  النطالق  �حلكومة  من  هام  جزء  تعاطف  على  قويًا 

�خلليل.
�سعى �مل�ستوطنون �إىل �خلروج من مقر �حلاكم �لع�سكري الإقامة 
1968م  عام  منت�سف  �ملدينة  يف  �القت�سادية  �لن�ساطات  بع�س 
على  �مل�ستوطنون  عمل  �إذ  �الإبر�هيمي،  �حلرم  منطقة  يف  وبخا�سة 
و��ستمل  �ليهودية  �ل�رشيعة  ح�سب  �حلالل  �الأكل  يقدم  مطعم  �إقامة 
على �أدو�ت دينية وتذكارية وبذلك يكون �مل�ستوطنون بقيادة مو�سي 
بالقرب  �خلليل  مدينة  قلب  يف  قدم  موطئ  �أول  لهم  وطدو�  ليفنجر 
عليها  ُكتب  يافطة  عليه  وو�سعو�  �ل�رشيف،  �الإبر�هيمي  �حلرم  من 
م�ستوطنو �خلليل )34(، يف �سابقة تاريخية ��ستهدفت �ال�ستيالء على 

�حلرم �الإبر�هيمي �ل�رشيف.
يف عام 1968م �أقرت حكومة �الحتالل �إقامة مدر�سة دينية 
�ملدينة  لتهويد  بوؤرة  �ال�ستيطان وتكون  لت�ستقطب دعاة  �خلليل  يف 
وقامت جماعات �مل�ستوطنني باإثارة �مل�ساكل و�لرعب و�خلوف يف 

�سفوف �ملو�طنني حتت حماية قو�ت جي�س �الحتالل.
وبذلك يكون �لفل�سطينيون قد دفعو� ثمنًا ل�سيا�سة �ال�ستقطاعات 
�حلزبية يف �النتخابات �الإ�رش�ئيلية دون �أي عالقة لهم بذلك، ويف 
�لعام نف�سه قامت قو�ت �الحتالل ب�سق طريق �إىل �حلرم �الإبر�هيمي 
�ل�رشيف ون�سبت �لعديد من نقاط �ملر�قبة �لع�سكرية حول �ملنطقة، 

ور�فق ذلك هدم �لعديد من �لبيوت �لفل�سطينية بحجج �أمنية و�أخذت 
�ل�سيا�سة �الأمنية تغري وجهة �ملنطقة ل�سالح �مل�ستوطنني.

يف  لالإقامة  للم�ستوطنني  و��سحًا  دعمًا  �الإجر�ء�ت  هذه  تعّد 
ل�سكان مدينة �خلليل،  �سيئة  �إ�سارة  �خلليل وبذلك كانت  قلب مدينة 
خ�سيت  و�لتي  �الأوىل  �الحتالل  �أيام  �أثريت  �لتي  خماوفهم  �أكدت 
لهذه  وتاأكيد�ً  �ملدينة،  قلب  يف  �ل�سكان  �سد  �نتقام  �سيا�سات  من 
�جتمعت  �الحتالل  بد�ية  من  �أ�سهر  �ستة  من  �أقل  وخالل  �ملخاوف 
1968م  �لوز�رية ل�سوؤون �خلليل وع�سيون يف �سبتمرب عام  �للجنة 
وو�فقت ر�سميًا على �إن�ساء �حلي �ليهودي يف مدينة �خلليل)35( �الأمر 
�لذي يوؤكد �أن ال مبادر�ت فردية ��ستيطانية جتاه �خلليل بل �أن هناك 

�سيا�سة ممنهجة ترعاها �حلكومة.
قد  �الحتالل  عمر  �سنة من  من  �أقل  �ليهود ويف  يكون  وبذلك 
مقر  يف  �خليام  يف  �أقامو�  ثم  �خلالد  �لنهر  فندق  �إىل  �خلليل  دخلو� 
�حلكم �لع�سكري و�أقامو� مطعمًا بالقرب من �حلرم �الإبر�هيمي خا�سًا 
باليهود وفتحو� �سارعًا يو�سل �إىل �حلرم ومن هنا بد�أت عملية هدم 

�لبيوت الأ�سباب �أمنية.
�خلليل  �سمال  يف  م�ستوطنة  �إقامة  �الإ�رش�ئيلي  �لربملان  و�أقر 
ويت�سح  �ليهودية،  �خلليل  مبثابة  لتكون  �أربع  كريات  عليها  �أطلق 
منذ  �ال�ستيطانية  �العتد�ء�ت  من  تعاين  بد�أت  �خلليل  �أن  ذلك  من 
�أيام �الحتالل �الأوىل،  هذه �العتد�ء�ت �لتي مور�ست �سمن �سيا�سة 
�ملدينة  مركز  من  �خلليل  �أهل  ترحيل  �إىل  تهدف  ممنهجة  حكومية 
�إىل مدينة يهودية. يف حماولة الإعادة �الأجماد �ليهودية  وحتويلها 

ح�سب معتقد�تهم.

االسـتيطان يف قلب مدينة اخلليـل:

يعّد �ال�ستيطان يف قلب مدينة �خلليل تطبيقًا خلر�فة �إ�رش�ئيلية 
�لكتاب �ملقد�س و�نتقامًا الأوهام �ملا�سي بهدف خلق  م�ستمدة من 
و�قع جغر�يف �سيا�سي جديد يف �ملدينة لتتحول تدريجيًا �إىل مدينة 
يهودية، ومرت ا�صرتاتيجية ال�صتيطان يف قلب مدينة اخلليل بعدة 

مراحل وهي كما يلي:-
�أطلق  1970م  عام  ��ستيطاين  مركز  باإن�ساء  �ال�ستيطان  بد�أ 
ومركز�ً  عنو�نًا  لت�سكل  �خلليل،  مدينة  �سمال  �أربع  كريات  ��سم  عليه 
و�قت�سادية  ��ستيطانية  �أهد�ف  حتقيق  نحو  لالنطالق  ��ستيطانيًا 
و��ستعمارية ولتكون مركز�ً ��ستيطانيًا لالنطالق نحو حتقيق �أهد�ف 
�أمنيًا  مركز�ً  �أي�سًا  ولتكون  و��ستعمارية  و�قت�سادية  ��ستيطانية 
متقدمًا لالحتالل)36(، وعّد �ختيار �ال�سم �عتد�ًء على �الإرث �لعربي 
�لكنعاين يف �ملدينة للخلط بني ما هو عربي كنعاين وما هو يهودي 

يف حماولة لتزوير �لتاريخ.
�النطالقة نحو  بد�أت  �الأول  �ال�ستيطاين  �ملركز  وبعد حت�سني 
عندما  1979م  عام  �لدبويا  مبنى  �أولها  كان  �ملدينة  د�خل  �أبنية 
�أربع  كريات  من  �نطلقت  �ليهوديات،  �لن�ساء  من  جمموعة  �حتلته 
وقامت باالعت�سام باملبنى حتت حر��سة جي�س �الحتالل. وبد�أ يتمدد 
باجتاه مدر�سة �أ�سامة بن منقذ؛ فقد �أطلق عليها بيت رومانو ومن ثم 
�الحتالل  مقر�ً جلي�س  ليكون  �لقدمي  �لبا�سات  كر�ج  على  �ال�ستيالء 
�ال�ستيالء على نقطة  1984م مت  �ال�ستيطانية، وعام  �لبوؤر  حلماية 
�أبر�هام  ��سم  عليه  و�أطلق  �لقدمي  �خل�سار  �سوق  ثم  �لرميدة،  تل  يف 

�أبينو لتحّول جميع هذه �لنقاط �إىل �أحياء يهودية.
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�خلليل  د�خل مركز مدينة  د�خلية يف مباين  �أحياء  �إن وجود 
�أتاح �ملجال لوجود قو�ت ع�سكرية ب�سكل كبري يف مركز �ملدينة حتت 
لال�سرت�تيجية  مهد  �أخرى  ناحية  ومن  �مل�ستوطنني،  حماية  حجة 
هذه  بني  �جلغر�يف  �لتو�سيل  �إىل  تهدف  �لتي  لال�ستيطان  �لعامة 
يف  �ال�ستيطان  مبركز  وربطها  �ملدينة،  د�خل  �ال�ستيطانية  �لنقاط 
�أمالك  علـى  ��ستولت  �لتي  و�لطرق  �الأنفاق  خالل  من  �أربع  كريات 

�لفل�سطينيني وغريت وجه �ملدينـة)37(. 
�إن هذه �خلطة تظهر �لروؤيا �لو��سحة للم�ستوطنني جتاه �خلليل 
منذ �للحظة �الأوىل لقدومهم �إليها. و�أن هدفهم �لرئي�سي جعل �خلليل 
�لو�سائل  �لعديد من  ��ستخدمو�  �لهدف  مدينة يهودية، ولتحقيق هذ� 
منها: ممار�سة �ل�سغوط على جميع �لفئات �لرئي�سية �مل�سكلة للنظام 
يف  �ال�ستيطان  جمتمع  لتحقيق  فيه  و�ملوؤثرة  �الإ�رش�ئيلي  �ل�سيا�سي 
وخلق  لتحقيق  �إن�سانية  وغري  قانونية  غري  و�سائل  و�تباع  �خلليل. 
�ملمتلكات  على  �ال�ستيالء  بهدف  �الأر�س،  على  جديدة  وقائع 

�لفل�سطينية حتت حر��سة جي�س و�رشطته �الحتالل)38(.
لقد نتج عن هذه �لت�رشفات و�قع عنيف ظهرت فيه ممار�سة 
�لنقاط  من  �لقريبة  �الأحياء  يف  �لفل�سطينيني  �ل�سكان  �سد  �لعنف 
�ال�ستيطانية من �أجل ترحيلهم وتو�سيع �لبوؤر �ال�ستيطانية و��ستخد�م 
هذه �لو�سائل يتم بد�فع وت�سجيع من حكومات �الحتالل �ملتعاقبة 

و�أذرعها �الأمنية.

البـؤر االستيطانيـة فـي قلب مدينة اخلليـل:

�خلليل يف  مدينة  قلب  �ال�ستيطانية يف  �لبوؤر  غالبية  تتمركز 
مركزها حول �سارع �ل�سهد�ء، حيث يقع هذ� �ل�سارع يف قلب �ملدينة 

وهو �ملقطع �ملو�سل بني باب �لز�وية ومنطقة �ل�سهلة.
ويبلغ طول �سارع �ل�سهد�ء حو�يل 800 مرت ما بني باب �لز�وية 
حيوية  منطقة  يف  ويقع  �ل�سهلة،  يف  �ل�رشعية  �ملحكمة  �إىل  و�سواًل 
�سطري  بني  رئي�سيًا  ر�بطًا  وي�سكل  �خلليل  مدينة  قلب  يف  مركزية 
�ملدينة، جرى �إغالق هذ� �ل�سارع عام 1994م و�أغلق 304 حمالت 
جتارية بقر�ر ع�سكري ومت �ال�ستيالء على حمطة �لبا�سات �ملركزية 
ال�ستخد�مها قاعدة ع�سكرية تقوم بحر��سة �لبوؤر �ال�ستيطانية ويوجد 
�لبوؤر  حول  ملخ�س  ياأتي  وفيما  جندي)39(،   2000 حو�يل  فيها 

�ال�ستيطانية يف قلب مدينة �خلليل:
الدبويا – بيت هدا�صا:. 1

على  �ل�سهد�ء  �سارع  من  �الأول  �لثلث  يف  �لدبويا  مبنى  يقع 
بعد مائتني و�أربعة وثالثني مرت�ً من حاجز باب �لز�وية على �جلهة 
�لي�رشى من �ل�سارع، وقد ��سُتخِدَم جزء من �لطابق �ل�سفلي يف �ملبنى 
�جلالية  قبل  من  م�ستاأجرة  عيادة  1880م  عام  طبيًا،  م�ستو�سفًا 
يف  �ملبنى  و��ستخدم  للعرب،  فكانت  �ملبنى  بقية  �أما  �ليهودية، 
1909م �أيام �حلكم �لعثماين م�سنعًا لالألبان، ثم حتول �إىل مدر�سة 
�الأر�سي  �لطابق  وكان   ،)UNRWA( �لغوث  وكالة  باإد�رة  �أ�سا�سية 
من  �لن�ساء  من  جمموعة  قامت  وقد  جتارية،  حمالت  على  ي�ستمل 
كريات �أربع بالدخول �إىل �ملبنى عام 1979م و�العت�سام فيه بحجة 
/1980م   5/  2 ويف  �الحتالل)40(،  جي�س  حر��سة  وحتت  �ل�سالة، 
قامت جمموعة فد�ئية مبحاولة �إخر�ج �مل�ستوطنني من �ملبنى فيما 
عرف بعملية �لدبويا، �الأمر �لذي �أدى �إىل �إغالق وهدم �لع�رش�ت من 
�ملحالت �لتجارية و�الأبنية �ملجاورة ويف عام 1999م جرت �إقامة 

بناية جديدة تتكون من خم�سة طو�بق)41( قريبة من �ملبنى �الأ�سلي 
بعد �أن مت ترحيل �ل�سكان من �ملنطقة، وتتكون �لدبويا من جمموعة 
لليهود  تذكار  وغرفة  يهوديًا  متحفًا  ت�سمل  �لد�خل  يف  �ملباين  من 

�لذين قتلو� عام 1929م.
حـي اإبراهـام ابينو: . 2

عليها  �ل�سيطرة  متت  �لتي  �لبنايات  على  �ال�سم  هذ�  يطلق 
�أكرب م�ستوطنة يف قلب  بالقرب من �سوق �خل�سار �لقدمي وتعّد هذه 
مدينة �خلليل، علمًا �أن جزء�ً منها �أقيم حول موقع حي �ليهود �لقدمي، 
حني �سيطر �مل�ستوطنون عام 1985م على بناية �سخمة بالقرب من 
مبنى �الأوقاف �الإ�سالمية بحجة وجود كني�س يهودي يف ذلك �ملوقع، 

وتال ذلك �ل�سيطرة على بوؤرة �أخرى يف منطقة قنطرة �حلمام)42(.
مبو�فقة  �لثمانينات  منت�سف  يف  �مل�ستوطنة  هذه  �أن�سئت 
�لقدمي وتبعد عن  �سوق �خل�سار  لت�سمل  �الإ�رش�ئيلية ومتتد  �حلكومة 
باب �لز�وية �ستمائة و�سبعة ع�رش مرت�ً وتبعد عن مدر�سة �أ�سامة بن 
من  ومتتد  مرت�ً،   383 حو�يل  رومانو  بيت  عليها  يطلق  �لتي  منقذ 
حتى  �الإ�سالمية  لالأوقاف  �ملجاورة  �ملباين  لت�سمل  �خل�سار  �سوق 
�الإبر�هيمي  للحرم  مال�سقة  يف  �الأخرى  �جلهة  ومن  �ل�سهلة  بد�ية 

�ل�رشيف.
بيت رومانو / مدر�صة اأ�صامة بن منقذ:. 3

تركي  �أعمال  رجل  قبل  من  1879م  عام  �ملبنى  هذ�  �أن�سئ 
�ملدينة،  يزورون  �لذين  �لرتكية  �لطائفة  للم�سنني من  ماأوى  ليكون 
وعند  كذلك،  �لرتكي  �لعهد  طول  وبقي  رومانو،  �إبر�هيم  ويدعى 
�لقو�ت  قبل  من  عليه  �ل�سيطرة  متت  للمدينة  �لربيطاين  �الحتالل 
�لربيطانية وحول �إىل مركز لل�رشطة �لربيطانية، ويف عام 1948م 
بن  �أ�سامة  ��سم  عليها  �أطلقو�  للبنني  مدر�سة  �الأردنيون  عليها  �أقام 
�أغلقته قو�ت �الحتالل  1980م عندما  منقذ وبقي كذلك حتى عام 
وتو�سيعه  برتميمه  �الحتالل  حكومة  فيها  �سمحت  �أمنية  الأ�سباب 
)�سبي حربون(،  ��سم  �أطلق عليها  دينية يهودية  لتقيم عليه مدر�سة 
ت�ستخدم  متعددة  مباٍن  ت�سييد  جرى  2001–2002م  عام  ويف 
�الإ�رش�ئيلي  2008م �سمح وزير �حلرب  كم�ساكن للطلبة ويف يوليو 

باإ�سافة مباٍن �أخرى وطو�بق �إ�سافية)43(.
على  وتطل  �لدبويا  من  117م  بعد  على  �لبناية  هذه  وتقع 
�ساحة �لبلدية �لقدمية وتتو�سط �مل�سافة بني كر�ج �حلافالت �لقدمي 
ومبنى �لبلدة �لقدمية لت�سكل نقطة حتكم يف منطقة �لبلدية �لقدمية 

ومدخل �ل�سوق.
تل الرميـدة.. 4

تقع �مل�ستوطنة على قمة تلة تطل على �لبلدة �لقدمية يف �خلليل، 
تلة  قمة  باجتاه  700م  يقارب  ما  �لز�وية  باب  منطقة  عن  وتبعد 
�لرميدة �إىل �ل�رشق من �ملقربة �ليهودية يف �ملدينة ومقامة على قطعة 
�أر�س م�ساحتها 900 م2 تقريبًا ويقع جزء منها على م�سهد �الأربعني*.
�لرميدة  تل  يف  ع�سكرية  نقطة  �إقامة  مت  1984م  عام  يف 
و�إىل جو�ر �لنقطة �لع�سكرية مت و�سع عدة بيوت متنقلة )كر�فانات( 
على  �الحتالل  حكومة  �سادقت  1998م  عام  ويف  للم�ستوطنني، 
�إن�ساء م�ستوطنة و��ستبدلت �لبيوت �ملتنقلة ببناء قائم حتر�سه قو�ت 
�أقيمت مب�سادقة  �أربعة طو�بق  �لبناء من  يتكون  �الحتالل)44( حيث 

حكومة �الحتالل.
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�إن �لفكر �ليهودي �لعن�رشي �لذي تبناه �مل�ستوطنون هو فكر 
معاٍد بقوة للعرب �الأمر �لذي �سجعهم على تنظيم هجمات عنيفة �سد 
منطقة  يف  �حلركة  على  �لقيود  ت�سديد  و�إن  �لفل�سطينيني،  �ملدنيني 
�الأ�رش  من  �لعديد  مغادرة  �إىل  �أدى  �مل�ستوطنني  وعنف  �لرميدة،  تل 
2001م  عام  �مل�ستوطنون  بد�أ  وعندما  ملنازلها)45(،  �لفل�سطينية 
باإ�سافة بنايات ثابتة بدل �لكرفانات دمرو� جميع �الآثار �ملوجودة 
يف مقام �الأربعني �الإ�سالمي، وهناك �عتد�ء�ت م�ستمرة على �ل�سكان 
وعائلة  عي�سة(  )�أبو  عائلة  للمباين خا�سة  �ملجاورين  �لفل�سطينيني 
)�أبو هيكل()46( الإجبار هوؤالء �ل�سكان على مغادرة منازلهم خا�سة 
بعد �أن قامت قو�ت �الحتالل بعمل بو�بات حديدية على بو�بة �حلي.

منطقـة الكـراج القدمي – ميتكانيم:. 5
رومانو�  بني  �ل�سهد�ء  �سارع  منت�سف  يف  �ملنطقة  هذه  تقع 
للكرنتينا  �ملجاورة  �الإ�سالمية  و�ملقربة  و��سو�ر  �بينو  و�بر�هام 
على  قلياًل  يزيد  ما  م�ساحتها  وتبلغ  ميتكانيم  ��سم  عليها  ويطلق 
�ل�سابق  �الإ�رش�ئيلي  �حلرب  وزير  قبل  من  قر�ر  �تخذ  حيث  دمنني، 
��ستيطانية جديدة  2015، الإقامة وحد�ت  مو�س يعالون يف نهاية 
يف جزء من هذه �الأر�س ومال�سق �إىل بيت رومانو، حيث �أفاد �ل�سيد 
عماد حمد�ن �أن جلنة �الإعمار الحظت �إ�سافة �إثني ع�رش كرفانًا يف 
هذه �ملنطقة و�دعت م�سادر �إ�رش�ئيلية �أن �لوحد�ت �ل�سكنية �ملنوي 
�لع�سكرية  للمنطقة  �لتابعة  �الأر�س  من  جزء  على  �ستكون  بنائها 

ولي�س عليها جميعًا.
منزل عائلـة الرجبي – عمـارة الرجبـي:. 6

�لر�أ�س  مبنطقة  �الإبر�هيمي  �حلرم  �رشق  �لرجبي  مبنى  يقع 
ع�رش  �أحد  من  �ملبنى  ويتكون  �أربع  كريات  م�ستوطنة  على  �ملطلة 
�لتجارية  �ملحالت  فوق  طو�بق  ثالثة  من  ويتكون  جتاريًا  حماًل 
يف�سل  �إذ  ��سرت�تيجيًا  �لبناية  هذه  موقع  ويعّد  م2   3000 مب�ساحة 
و�حلرم  �أربع  كريات  بني  ويربط  �لر�أ�س،  منطقة  عن  �حل�سني  و�د 
�لبلدة  مركز  يف  �الأخرى  �ال�ستيطانية  و�لبوؤر  �ل�رشيف  �الإبر�هيمي 
�ل�سيطرة  متت  �لتي  �ال�سرت�تيجية  �ملو�قع  من  وهو  �لقدمية)47(،، 
�ال�سرت�تيجية لال�ستيطان، وت�سكل حلقة و�سل  عليها خلدمة �خلطة 

بني �حلرم �الإبر�هيمي وم�ستوطنة كريات �أربع.
البيوت املهددة بامل�صادرة يف مركز املدينة:. 7

)�أبو  عائلة  منزل  هو  بامل�سادرة  �ملهددة  �لبيوت  �أهم  من 
رجب( بجانب حاجز )�أبو �لري�س(.

لقد �قتحم �مل�ستوطنون هذ� �ملنزل وما يز�لون متو�جدين فيه 
حتى �للحظة ينتظرون ما �سي�سدر عن �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية وهناك 
قامو�  �مل�ستوطنني  �أن  حيث  �ل�سهلة،  مبنطقة  �لزعرتي  بيت  �أي�سًا 
باقتحامه حتت حجة �مللكية ولكن �الحتالل �أغلق �ملنزل علمًا باأن 
هذ� �لبيت ��سرت�تيجي ي�سل ما بني حارة بني د�ر ومنطقة �ل�سهلة. 
بعد  �جلي�س  قو�ت  قبل  من  و�إخر�جهم  �مل�ستوطنني  �قتحام  و�إن 
فرتة زمنية ثم يعودون وقد مت تزويدهم باأور�ق ملكية مزورة هي 
�سلوكيات �سائعة لدى �مل�ستوطنني يف �خلليل وحتت غطاء من قو�ت 
و��ستكمال  �لفل�سطينيني  لل�سكان  �لرعب  من  حالة  لفر�س  �جلي�س 
من  و�عتمادها  �الإ�رش�ئيلية  �جلهات  من  �لوثائق  تزوير  م�رشحية 

�ملحكمة.

أثـر االستيطان يف قلب مدينـة اخلليل يف السكان الفلسطينيني:

�سكله  يف  خمتلفًا  �خلليل  مدينة  قلب  يف  �ال�ستيطان  يعّد 
وم�سمونه عن �ال�ستيطان يف �ل�سفة �لغربية، فهو �أ�سبه باال�ستيطان 
يوجد  �لتي  �لوحيدة  �ملدينة  �خلليل  �إن  حيث  �ل�رشيف  �لقد�س  يف 
بني  د�ئم  �حتكاك  من  ذلك  عن  ينتج  وما  د�خلها،  يف  �ال�ستيطان 
�جلي�س  قو�ت  مع  �الحتكاك  �أو  و�مل�ستوطنني،  �لفل�سطينيني  �ل�سكان 

�لتي تقوم بحر��سة �مل�ستوطنني)49(.
�أدى �إىل تدهور �الأو�ساع �ملعي�سية لل�سكان د�خل  �الأمر �لذي 
�ملدينة كمركز جتاري للمحافظة، وت�سنف مدينة �خلليل باأنها �الأكرث 
عنفًا ح�سب ما جاء يف �سهادة رئي�س �أركان جي�س �الحتالل �الأ�سبق 
�ساوؤول موفاز ب�سبب وجود �مل�ستوطنني د�خل جتمع �سكاين �سخم، 
تقاريرهم  يف  �الحتالل  جي�س  وكذلك  �لدوليون  �ملر�قبون  وحدد 
و�لهجمات  �ال�ستفز�ز�ت  عن  ناجتة  �خلليل  يف  �لعنف  �أ�سباب  باأن 
�لفل�سطينيني  �ل�سكان  �سد  �ملتطرفون  �مل�ستوطنون  ينفذها  �لتي 
�مل�ستوطنني  عنف  باأن  �جلي�س  قوى  �عرتفت  وقد  �ملدنيني)50(، 
�أد�ء  �ملختلفة  �لتحقيق  جلان  و�نتقدت  كما  جيد،  ب�سكل  له  خمطط 
جي�س �الحتالل و�سلطات �لدولة وعجزها �لو��سح عن توفري �حلماية 
للم�ستوطنني  �لكلي  �نحيازها  ب�سبب  �ملدنيني  �لفل�سطينيني  لل�سكان 

وقمعها لل�سكان �لفل�سطينيني.
�خلليل  مدينة  قلب  على  �ملفرو�سة  �لع�سكرية  �لتد�بري  �إن 
�ل�سكان من �ملغادرة ومنع  �إغالقات ومنع  و�ملناطق �ملجاورة من 
�لعمال من �لتوجه �إىل �أماكن عملهم يوؤثر على �الأو�ساع �ل�سيا�سية 
قلب  يف  م�ستوطنني  وجود  فاإن  �أخرى  جهة  ومن  و�القت�سادية، 
�لذي  �الأمر  و�جلي�س،  �ل�رشطة  قو�ت  من  حر��سة  �إىل  يحتاج  �ملدينة 
يت�سبب مبزيد من �ملعاناة لل�سكان حيث جند �أن هناك عنفًا ممار�سًا 
للقوة  مربر  غري  ��ستخد�م  يف  �الحتالل  وقو�ت  �ل�رشطة  قبل  من 
و�إ�ساءة ��ستخد�م �ل�سالحيات �ملمنوحة لهم من قبل �لقانون، حيث 
تقوم هذه �لقو�ت و�ل�رشطة باعتقال �ملو�طنني �لفل�سطينيني ل�ساعات 
و�لتفتي�س غري �ملربر للمارة وللمنازل و�لتحر�س باملارة و�ملعاملـة 

�ملهينة لهم)51(.
من  �لكثري  دفعت  �لقهرية  و�ملمار�سات  �ل�سلوكيات  هذه  �إن 
�أكرث  �أماكن  عن  و�لبحث  منها،  بالهجرة  �لقدمية  �لبلدة  يف  �ل�سكان 
30.000 ن�سمة  �ل�سكان من  �أمنًا لهم والأ�رشهم حيث �نخف�س عدد 
�إىل 6500 ن�سمة، ويعترب هذ� �نتهاكًا حلق �حلياة و�حلرية و�ل�سالمة 
�ل�سخ�سية ويتعار�س مع �لقانون �لدويل �الإن�ساين، ويعترب هذ� �سمن 
مركز  وحتويل  �لفل�سطينيني  ترحيل  منها  �لهدف  عديدة،  �إجر�ء�ت 

�ملدينة �إىل مدينة يهودية ونذكر منها على �سبيل �ملثال:-
العقـاب اجلماعـي لل�صـكان: -

�لعقاب �جلماعي بهدف  �سيا�سة  �الحتالل  �سلطات  ��ستخدمت 
قمع �ل�سكان �لفل�سطينيني، ومتكني �مل�ستوطنني من �لقيام بحياتهم 
وعلى  �الأمن  وقو�ت  �جلي�س  بحماية  و�لروتينية  �لطبيعية  �ليومية 
منطقة  �لتجو�ل يف  �أيام حظر  بلغت  �إذ  �لفل�سطينيني،  ح�ساب حرية 
�النتفا�سة  �سنو�ت يف  �لقدمية خالل ثالث  �لبلدة  H2 ومن �سمنها 

ي�سمح  كان  يومًا   377 جمموعه  ما  )2001–2004م(  �لثانية 
يدل  �لغذ�ئية)52(، وهذ�  باملو�د  للتزود  با�سرت�حات ق�سرية  خاللها 
على �أن ثلث �أيام �لعام هي عبارة عن �أيام منع جتول لل�سكان �لعرب 
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مقابل حرية كاملة للم�ستوطنني �ليهود يف �ملنطقة نف�سها ما يعني 
نظامًا عن�رشيًا يف �خلليل.

�الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �سلطات  �لذي متار�سه  �لتجول  �إن حظر 
على  مبا�رش  يت�سبب ب�رشر  �خلليل  مدينة  �ملدنيني يف  �ل�سكان  �سد 
تقييد  مبعنى  بيوتهم  يف  �سجنهم  يتم  حيث  �لفل�سطينيني،  �ل�سكان 
كامل �حلركة ويوؤثر ب�سكل مبا�رش على �ل�سكان ب�سبب �سيا�سة �لعقاب 
ونف�سية  �قت�سادية  �آثار�ً  ويتبعه  عليهم،  متار�س  �لتي  �جلماعي 

و�جتماعية جتعل �ل�سكان غري قادرين على �لعي�س باأمان و�سالم.
�جتماعية وعاطفية خا�سة  �لتجول مب�ساعب  ويت�سبب حظر 
لالأ�رش �لفقرية �لتي تعي�س يف ظروف مكتظة يف و�سط مدينة �خلليل، 

�إ�سافة �إىل �أنه يت�سبب باأ�رش�ر �قت�سادية ونف�سـية)53(.
و�سمن �سيا�سة �لعقاب �جلماعي مت �إغالق 512 حماًل جتاريًا 
باأو�مر ع�سكرية و�أغلق 1154 حماًل جتاريًا ب�سبب �سيا�سة �الإغالق، 
وهناك 27 نقطة تفتي�س وت�سعة ع�رش �إغالقات باأ�سالك �سائكة، و29 
�نتهاكات حقوق  بو�بة حديدية، وعدد  و�أربع ع�رشة  �إ�سمنت،  حاجز 
�الإن�سان يف �لبلدة �لقدمية عام 2015م 540 حالة �نتهاك منها 92 
حالة �عتد�ء على �أطفال، و40 حالة �عتد�ء على ن�ساء)54(، ما جعل 

�حلياة يف هذه �لبقعة �أ�سبه باحلياة يف معتقل كبري.
مثل  �جل�سدي  و�لعنف  �للفظي  �الإذالل  ذلك  �إىل  وي�ساف 
�العتد�ء بال�رشب ورمي �حلجارة و�لقاذور�ت على �ملارة، وت�سميم 
�ملياه وخا�سة خز�نات �ملياه يف �ملد�ر�س، وكذلك تدمري �ملمتلكات 
�مل�ستوطنني  وت�رشفات  �ملحا�سيل،  وحرق  �الأ�سجار  و�قتالع 
و�جلي�س �لتي ال تتنا�سب مع �لعاد�ت و�لتقاليد و�الأخالق �الإ�سالمية.

القيـود املفروضـة علـى العبادات:

الأهميتها  عدو�نية  وممار�سات  ب�سيا�سات  �خلليل  ��ستهدفت 
على  �الإلكرتونية  و�لبو�بات  �حلو�جز  من  �لعديد  وو�سعت  �لدينية 
م �حلرم وُمنع  مدخل �حلرم �الإبر�هيمي ومنعت من �إقامة �الآذ�ن وق�سِّ
�مل�سلمون من �لدخول �إليه يف �الأعياد �لدينية �ليهودية، حيث توؤدي 
هذه �حلو�دث �إىل �لتعر�س حلرية �لعبادة للم�سلمني وي�ساف �إىل ذلك 
�لتفتي�س �ملذل على مد�خل �حلرم)55(، وجتاوز ذلك باالإعد�مات �لتي 

مور�ست خالل �لعام �حلايل على مدخل �حلرم.
نوفمرب  يف  بت�سليم  موؤ�س�سة  �أجرته  م�سح  نتائج  و�أظهرت 
2006م �أن 1014 �سقة �سكنية فل�سطينية و�سط �خلليل مت �إخالوؤها، 
و�أن 1829 من�ساأة جتارية مل تعد مفتوحة وهذ� �لرقم ميثل 76.6 % 
من جمموع �ملوؤ�س�سات �لتجارية منها 512 مغلقة باأو�مر ع�سكرية 

و1154 حماًل مغلقًا ب�سبب �الإغالقات و�مل�سايقـات)56(.
على  �ملفرو�سة  �لقيود  هذه  �مل�ستقلة  �لدولية  �لبعثة  الحظت 
لنظام  �ل�سكان  �أعد�د كبرية من  �إذ تخ�سع  �خلليل  �لتنقل يف مدينة 
يحظر  مناطق  وهناك  ممتلكاتهم  �إىل  �لو�سول  �أجل  من  �لرتخي�س 
حاجز�ً   123 يوجد   H2 منطقة  بع�س  ويف  فيها،  �ل�سيار�ت  حركة 

يرمي �إىل تي�سري حركة 500 م�ستوطن و�سط �ملدينة.
و�إن وجود 7000 م�ستوطن يف كريات �أربع و500 م�ستوطن 
170.000 فل�سطيني)57( ي�سكنون  يف مركز �خلليل يوؤثر �سلبًا على 

يف مدينة �خلليل.
�عتد�ء�ت  ب�سبب  �ملياه  نق�س  من  �خلليل  مدينة  وتعاين 

�أكرب  مياه  كمية  وتخ�سي�س  �لطبيعية  �ملياه  مو�رد  على  �الحتالل 
للم�ستوطنني على ح�ساب �ل�سكان �لفل�سطينيني.

من  كبري  ب�سكل  تاأذت  �خلليل  مدينة  �أن  �سبق  مما  وي�ستنتج 
تنطوي  �إذ  و�ال�ستيطانية،  �لع�سكرية  �ل�سهيوين  �الحتالل  �إجر�ء�ت 
�ل�سكان �ليهود  �سيا�سة �حلكم �لع�سكري يف �خلليل على �لف�سل بني 

و�لفل�سطينيني.
�لقانون  �لقانونية تتناق�س مع  و�إّن �سلوكيات �الحتالل غري 
ويعبثون  �ملدينة،  قلب  يف  م�ستوطن   500 حماية  بحجة  �لدويل 

باالأمن و�ال�ستقر�ر ل�سكان هذه �ملدينة.
و�إن هذ� �لو�سع �أفقد �خلليل مركزها �الجتماعي و�القت�سادي 
�ملحالت  و�أغلقت  �لقدمية  �لبلدة  �سكان  غالبية  وهجر  و�لديني 
و�إن  �الإغالق،  ظروف  ب�سبب  �أو  ع�سكرية  باأو�مر  �إما  �لتجارية 
�ال�ستيطان يف �خلليل جزء ال يتجز�أ من �سيا�سة �ال�ستعمار لالأر��سي 

�لفل�سطينية.

املنظمـات الصهيونيـة الفاعلة يف الضفـة الغربيـة ومنها اخلليل.

Price Tage تنظيم جبايـة الثمن – تدفيع الثمن:. 1

جمموعات  من  يت�سكل  �إرهابي  ��ستيطاين  يهودي  تنظيم  هو 
�سبابية يف �لعقد �لثاين و�لثالث من �لعمر يقومون باأعمال عدو�نية 
وظهر  منهم  �النتقام  �أو  ترويعهم  بهدف  �لفل�سطينيني  �ل�سكان  �سد 

��سمهم يف �الإعالم �لعربي منذ مطلع 2008م)58(.
تتكون هذه �لع�سابة من �ليمني و�ليمني �ملتطرف ويقدر عدد 
�أفر�دها بـ 3000 �سخ�س وتوجههم عد�ئي جد�ً جتاه �لفل�سطينيني، 
عامة  �سيا�سة  �سياق  يف  ياأتي  وهادفًا  منظم  �سبه  حر�كهم  ويعّد 
جد�ً  و��سحة  تغطية  ظل  يف  ومبمتلكاتهم  بالفل�سطينيني  لالإ�رش�ر 
من قبل �سلطات �الحتالل �لع�سكرية، ويتم �لتعاطي مع هذه �الأفعال 
�أعمال  على  فعل  رد�ت  �أنها  على  �الإ�رش�ئيلية  �لر�سمية  �لناحية  من 
لذلك  �لعقاب؛  من  لالإفالت  لهم  خمرج  �إيجاد  بهدف  �لفل�سطينيني 
�لثمن( و�لذي يحمل يف طياته  )تدفيـع  �ال�سم بعناية  �ختيار  جرى 
�الإعالم  تبني  و�أن  �لع�سابة،  هذه  بها  تقوم  �لتي  لالأعمال  تربير�ً 
وت�سمل  ر�سمي،  �سبه  غطاًء  �إعطاوؤهم  يعني  �لت�سمية  لهذه  �لعربي 
�أعمالهم ترويع �ل�سكان و�العتد�ء على ممتلكاتهم وتدمريها و�إحر�ق 
�أ�سجار  �إتالف  �إىل  �إ�سافة  و�الإ�سالمية،  �مل�سيحية  و�لدور  �ل�سيار�ت 
مثمرة وت�سل درجة �إجر�مهم �إىل �أعمال �لقتل و�رتكاب �ملجازر)59(.

غولد�ستاين  باروخ  �عتدى  عندما  1994م  عام  حدث  كما 
على �مل�سلني باحلرم �الإبر�هيمي، وقتل منهم 29 م�سليًا يف �أثناء 
�ل�سجود يف �سالة �لفجر حتت حر��سة جي�س �الحتالل وينتمي �لقاتل 
وبعد  �لعن�رشية،  كاخ  جمموعة  �إىل  و�سيا�سيًا  �الحتالل  جي�س  �إىل 
حادثة �العتد�ء فر�س جي�س �الحتالل نظام منع �لتجو�ل وما ر�فق 
ذلك من �عتد�ء�ت على �ملو�طنني و�ملمتلكات وحاالت �لقتل �لتي ال 
تقل خطر�ً عما قام به غولد �ستاين يف �حلرم �الإبر�هيمي؛ ما جعل 
مدينة �خلليل تدفع �لثمن مرتني �الأوىل يف �حلرم و�لثانية من قبل 

�جلي�س يف كافة �أرجاء �ملدينة.
2014م،  )�أبو خ�سري( عام  �لطفل  �الأمر ما حدث مع  وكذلك 
عام  �ملحتلة  �الأر��سي  لت�سمل  �ملجموعات  هذه  �أعمال  وتطورت 
ذكرت  فقد  �ملجموعة  هذه  �أعمال  ب�ساعة  على  وللداللة  1948م، 
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�أ�سهر  ثمانية  فرتة  عن  خمتارة  عينة  يف  �أحرنوت  يدعوت  �سحيفة 
من عام 2012م �إىل ت�سجيل 788 حالة �عتد�ء ن�سبت �إىل جمموعة 
�العتد�ء�ت  �أن  �لعربي  �الإخباري  )و�لال(  وذكـر موقع  �لثمن،  تدفيع 
فيه طالت 44 م�سجد�ً وكني�سـة ت�سمل �أر��سي عـام 1948م، و�أ�سارت 
�سحيفة هارت�س بتاريخ 31 /3 /2015 �إىل �أن �إحر�ق �ملنزل يف 
يفاجئ  مل  وعائلته  دو�ب�سة  �لر�سيع  وحرق  �لفل�سطينية  دوما  قرية 
عماًل  تتوقع  كانت  الأنها  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �ملوؤ�س�سة  من  �أحد�ً 

عد�ئيًا وح�سيًا كهذ�.
وتوقعت �ل�سحيفة �أن �الإرهاب �ليهودي قادم و�سي�سكل خطر�ً 

حقيقيًا و�إرهابًا منظمًا �سد �لفل�سطينيني.
قناعاتهم  لديهم  ذكية  عقول  باأ�سحاب  يت�سل  �الأمر  و�أن 
�مل�سوؤولية  و�أن  �لطريقة،  بهذه  عنها  يعربون  �لتي  �الأيدلوجية 
�حلقيقية على �حلاخامات �لتي تزودهم مبادة حتري�سية، وللمناهج 
�لتعليمية يف �ملد�ر�س �لدينية ولالأمو�ل �لتي تنفقها �حلكومة على 
هذه �ملوؤ�س�سات، حيث �إن �ملوؤ�س�سة �لر�سمية ت�سكل حا�سنة حقيقية 
�إىل ذلك تعاطفًا �سيا�سيًا من قبل �حلكومة  لهذه �جلماعة، وي�ساف 
مما يجعل �الأمر �أكرث �سعوبة ومعاناة من قبل �ل�سكان �لفل�سطينيني.

فتيـة اجلبـال: . 2
باملثل  �ملتاأثرين  �ملتطرف  �لقومي  �لتيار  من  جزء  هم 
�الأر�س،  على  �حل�رشية  �ليهودية  �ل�سيطرة  �إىل  �لد�عية  �ل�سهيونية 
�لتور�ة  لتعليم  �لوقت  وتكري�س  �لعربي  �لعمل  على  بذلك  معتمدين 
ويتلقون �لدعم من قبل �ملجال�س �ملحلية و�لوز�ر�ت �ملختلفة وهم 

حمميون من قو�ت �الحتالل)60(.
متثل  فاإنها  �ملجموعات  لهذه  �لتحليلية  �لنظرة  خالل  ومن 
وبني  بينه  �لف�سل  ميكن  ال  متطرفًا  �أيديولوجيا  و  �أيدلوجيًا  خطًا 
حركة �ال�ستيطان و�ل�سيا�سة �ال�ستيطانية، فهم ينت�سبون �سيا�سيًا �إىل 
حزب �لليكود و�إ�رش�ئيل بيتنا و�لبيت �ليهودي و�أحز�ب ميينية �أكرث 

تطرفًا ت�سكل لهم �لغطاء �ل�سيا�سي و�لربملاين.

انعكاسات االستيطان على الصراع الفلسطيين الصهيونـي:

مرّ على مدينة اخلليل كما مرّ على فل�صطني باأ�رسها العديد 
من التغريات و التبعيات الإدارية وال�صيا�صية التي ارتبطت بالتمهيد 

لال�صتعمار ال�صهيوين منها التايل:-
يف عام 1917م �الحتالل �لربيطاين يدخل مدينة �خلليل  ♦

وت�سبح منذ ذلك �لتاريخ تابعة ل�سلطات �حلكم �لع�سكري �لربيطاين 
و�لذي حتول �إىل �سلطة �نتد�ب عام 1920م.

�ل�سكان  ♦ بني  �لتوتر  حدة  �رتفعت  نف�سه  �لعام  ويف 
�لفل�سطينيني و�ملهاجرين �ل�سهاينة �ملدعومني من �سلطات �النتد�ب 
�لربيطاين، وعندما حاول �ليهود عام 1929 تغيري �لو�قع يف حائط 
�الأحد�ث  و�متدت  �لرب�ق،  حائط  حول  و�لعنف  �لتوتر  ��ستد  �لرب�ق 
�إىل �خلليل �سد فئة من �ليهود �ل�ساكنة فيها و�لذين �أيدو� ن�ساطات 
�حلركة �ل�سهيونية مما �أدى �إىل مقتل 67 يهوديًا و 21 م�سلمًا بينما 
�ليهود  بحماية  �خلليل  يف  �لفل�سطينية  �لعائالت  من  �لعديد  قامت 

�لذين مل يبدو� تعاطفًا وتاأييد�ً لل�سهيونية.
ويف عام 1948م مت �إعالن قيام دولة �إ�رش�ئيل على ثالثة  ♦

�أرباع �أر�س فل�سطني �لتاريخية 78 % من �مل�ساحة، وبقيت �لقد�س 

�جلزء  على  �إ�رش�ئيل  دولة  �إعالن  بعد  �الأردين  �حلكم  حتت  و�خلليل 
على  �خلليل  بلدية  عملت  1950م  عام  ويف  فل�سطني،  من  �ملحتل 
وحدة �ل�سفتني �سمن تيار وجد يف بقية �ملدن �لفل�سطينية وت�سكيل 

�ململكة �الأردنية �لها�سمية.
�لغربية وقطاع  ♦ �ل�سفة  �إ�رش�ئيل حتتل  1967م  ويف عام 

�ال�ستعمار  �سلطة  حتت  �خلليل  لتدخل  و�سيناء  و�جلوالن  غزة 
�ل�سهيوين.
1968مو�طنون �سهاينة ي�ستاأجرون غرفة يف  ♦ ويف عام 

نو�ياهم  عن  يعلنون  دخولهم  وبعد  �خلليل  يف  �خلالد  �لنهر  فندق 
�ملبيتة و�إعالنهم عن عدم �لرحيل و�أنهم جاءو� الإحياء عيد �لف�سح 
�ليهودي يف �خلليل)61(، وبعد �أربعني يومًا يتم نقلهم �إىل مقر �حلاكم 

�لع�سكري.
�أما عام 1969م ففيها خرج �مل�ستوطنون من مقر �حلكم  ♦

في�سعو�  �خلليل  مركز  يف  �قت�سادية  ن�ساطات  الإقامة  �لع�سكري 
�الأكل  يقدم  مطعم  لفتح  �الإبر�هيمي  �حلرم  بجانب  وغرفة  كرفانًا 
حماًل  �أقامو�  كما  �ليهود  للزو�ر  �ليهودية  �ل�رشيعة  ح�سب  �حلالل 
�سغري�ً لبيع �لتحف و�لهد�يا �خلا�سة باملتدينني �ليهود، وكان هذ� 
�حلدث متهيد�ً التخاذ قر�ر باإقامة كريات �أربع عام 1970م لتكون 

مركز�ً متقدمًا لال�ستيطان يف �خلليل.
ويف عام 1979م دخلت جمموعة من �لن�ساء من كريات  ♦

�لدبويا لالعت�سام فيه و��ستمر هذ� �العت�سام حتى  �إىل مبنى  �أربع 
�ملبنى  على  باال�ستيالء  ع�سكري  قر�ٌر  �سدر  عندما  1980م  عام 
وحتويله �إىل م�ستوطنة، ويف �لعام نف�سه مّت م�سادرة �سوق �خل�سار 
�لقدمي لبناء م�ستوطنة �أبر�هام �أبينو و�لتي �أ�سبحت �أكرب م�ستوطنة 

د�خل �خلليل.
دينية  ♦ �الحتالل مدر�سة  �سلطات  �أقامت   1983 ويف عام 

�عتد�ء�ت  ��ستمرت  بن منقذ، حيث  �أ�سامة  يهودية يف مبنى مدر�سة 
�لقدمية فقد �سيطرو� على  �لبلدة  �مل�ستوطنني على �ملمتلكات د�خل 
و�أدى  �لرميدة،  تل  وعلى  �الإ�سالمية  �الأوقاف  بجانب  يقع  مبنى 

�الحتكاك و�لتحري�س �ليهودي �إىل �رتكاب جمزرة �حلرم 1994م.
�لرجبي  ♦ الآل  مبنى  �مل�ستوطنون  �حتل  2007م  عام  ويف 

يف منطقة �لر�أ�س.
من  �ملدعومة  �ال�ستيطانية  �الأطماع  �أن  �سبق  مما  نالحظ 
ب�سكل  يوؤثر  و�قعًا  خلقت  �ملختلفة  �الأمنية  و�أذرعها  �لدولة  �سلطات 

�سلبي على �ل�رش�ع.
خلق هذ� �لو�قع �جلديد نظام متيز عن�رشي ف�سل بني �ليهود 
�ّلذي  �الأمر  وقانونيًا  وزمانيًا  مكانيًا  ف�ساًل  �لفل�سطينيني  و�ل�سكان 
�أّدى �إىل عدم �مل�ساو�ة يف تطبيق �لقانون، بل �أكرث من ذلك �أنه �أوجد 
مكاين  �إطار  يف  �ل�سكان  من  خمتلفني  فئتني  على  يطبقان  نظامني 
�لقو�نني  ح�سب  �ليهود  يعامل  حيث  �لو�حد،  مرت  �لكيلو  يتجاوز  ال 
�ملدنية �الإ�رش�ئيلية بينما يعامل �ل�سكان �لفل�سطينيون مبوجب �أو�مر 

ع�سكرية وحماكم ع�سكرية)62(.
تغيري  على  �خلليل  مدينة  قلب  يف  �مل�ستوطنات  عملت  كما 
�ل�سعب  ممار�سة  ب�سدة  يعوق  مما  �لدميغر�يف،  �ل�سكاين  �لرتكيب 
�لو�قع  فتت  حيث  �مل�سري)63(  تقرير  يف  حقه  ملمار�سة  �لفل�سطيني 

�جلديد �ملدينة وف�سل بني �سطريها.
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وهم  �إىل  ت�ستند  �لتي  �ال�ستيطانية  و�ملمار�سة  �لفكر  �إن 
�ملرتكز�ت �لتور�تية، تلغي جميع �التفاقات بل تلغي �الآخر �لذي هو 
�لفل�سطيني �الأمر �لذي يتعار�س مع �التفاقيات �لدولية وال ي�ساهم 

يف عملية �ل�سالم)64(.
�إىل  �لدولة مع عنف �مل�ستوطنني �سيوؤدي حتمًا  �إن تو�طوؤ  بل 

�نفجار �الأو�ساع يف �ل�سفة �لغربية.
دعم  يف  �ملتعاقبة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �سيا�سة  و�إن 
�ال�ستيطان و�سق �لطرق �اللتفافية و�إقامة �ملن�ساآت �لع�سكرية حلر��سة 
�أمر�ً  �إقامة دولة فل�سطني متو��سلة جغر�فيًا  �مل�ستوطنني يجعل من 

�سبه م�ستحيل ويعر�س حّل �لدولتني للخطر)65(.
�إن �سيا�سة حكومة �ليمني �ملتطرف برئا�سة بنامني نتنياهو 
تعترب حكومة ��ستيطان بامتياز وتعمل على �ل�سيطرة على �ملناطق 
�مل�سنفة C ح�سب �تفاقيات �أو�سلو و�لتي ت�سكل 65 % من م�ساحة 
�لغربية و�مل�سيطر عليها من قبل �ال�ستيطان وتطبيق �حلكم  �ل�سفة 
�الإ�رش�ئيلي عليها لتحويلها بحكم �الأمر �لو�قع من �أر��ٍس حمتلة �إىل 
جديد�ً  حتديًا  هذ�  ويعترب  �الإ�رش�ئيلية)66(،  لل�سيادة  خا�سعة  �أر��ٍس 
مفاو�سات  يف  عليه  �التفاق  مت  عما  وتر�جعًا  �لفل�سطيني  لل�سعب 
كل  ن�سف  �ساأنها  من  �الأر�س  على  جديدة  حقائق  ويفر�س  �أو�سلو، 
ما مت �إجنازه باجتاه �لهوية �لفل�سطينية، ومن �ملمكن �إعادة �ل�سفة 
�لغربية �إىل مربع �لتقا�سم �لوظيفي �أو �إىل �سلطة حكم ذ�تي مرتبطة 
لدور �الحتالل  �سيا�سي و��سح وتعزيز  باالحتالل، ويف ذلك تر�جع 

وم�ستوطنيه يف �ل�سفة �لغربية.

اخلامتـة:
�سكلت منطقة �خلليل ب�سكل عام و�ملدينة ب�سكل خا�س حمور 
�أهمية  ذ�ت  باعتبارها  قيامها  منذ  �ل�سهيونية  �حلركة  �هتمام 
تاريخية دينية لليهود، فقد �أجمعت �حلكومات �الإ�رش�ئيلية �ملتعاقبة 
مدينة  �أهمية  نف�س  يف  و�عتربتها  �لتاريخية  �لدينية  �أهميتها  على 
تاريخي  حق  وجود  تزعم  تور�تية  دينية  بذر�ئع  متذرعة  �لقد�س، 
�أجل  من  وذلك  �خلليل  مدينة  يف  لهم  �أمالك  ووجود  فيها،  لليهود 
�إىل  �الإبر�هيمي(  )�حلرم  م�سجدها  وحتويل  �ملدينة  على  �ل�سيطرة 

كني�ست يهودي.
مقاومة  لقي  �خلليل  منطقة  يف  �ل�سهيوين  �ال�ستيطان  لكّن 
�إقامة  رف�ست  �لتي  �لفل�سطينية  �جلماهري  قبل  من  �سعبية 
�أّن  �إىل  �ملقاومة  �لرغم من هذه  �أر��سيهم، وعلى  �مل�ستوطنات على 
حركة �ال�ستيطان بقيت م�ستمرة، فقد ��ستخدمت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 
�مل�ستوطنني  �سد  يرتكب  حادث  كل  بعد  �جلماعي  �لعقاب  �سيا�سة 
و�إغالق �ملحالت �لتجارية و�ل�سو�رع خا�سة �سارع �ل�سهد�ء مما �أدى 

�إىل تقطيع �أو�سال �ملدينة وتر�جع مركزها �لتجاري و�الجتماعي.
م�سدر  �خلليل  مدينة  قلب  يف  �ال�ستيطانية  �لبوؤر  تعّد  �إذ 
ب�سبب  �ملدينة،  يف  �لعرب  �ل�سكان  على  وم�ستمر  د�ئم  و�سغط  توتر 
�الحتالل  وقو�ت  �مل�ستوطنني  قبل  من  عليهم  �ليومية  �العتد�ء�ت 
�أيدي  على  �ملدينة  يف  �لعرب  �ل�سكان  من  �لع�رش�ت  ��ست�سهد  وقد 

�مل�ستوطنني.
�سارمة  �إجر�ء�ت  �تخاذ  على  �لدولية  �ملحافل  حّث  يجب  لذ� 
�خلليل،  يف  �ال�ستيطان  عمليات  زيادة  من  ملنعها  �إ�رش�ئيل  بحق 

�خلليل  ملدينة  دولية  قو�ت  الإر�سال  �ملتحدة  لالأمم  بطلب  و�لتقدم 
�حلرم  جمزرة  منذ  �ملدينة  يف  �ملتو�جدين  �لدوليني  �ملر�قبني  بدل 

�الإبر�هيمي عام 1994م.
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