
قضايا خاصة

185

امل�سالة الفل�سطينية ... تاريخ وخرائط

شهداء
شارع ال

شارع الشاللة

شارع كارنتينا

صر 
نا شارع 

طريق املتعبدين

كهف البطاركة

البلدة
القديمة

الحرم
االبراهيمي 

باب الزاوية

(سيطرة فلسطينية) (سيطرة إسرائيلية)

بيت رمانة

بيت هداسا

سيدنا إبراهيم
تل رميدة

جفعات هئفوت

كريات
اربع 

شرطة

'بيت هشالوم '
تم اخالئها  من قبل

السلطات االسرائىلية في 
ديسمبر 2008 

500 m

Map : © Jan de Jong

Hebron - Depopulation and Separation , December 2008

مناطق عمران فلسطينية  مناطق ذات هجرة 
سكانية فلسطينية كثيفة 

نقطة تفتيش عسكرية
إسرائيلية / طرق مغلقة  

مستوطنات إسرائيلية \ 
المحيط الخارجي عمليات نقل للفلسطينيين طرق مغلقة أمام حركة

السير الفلسطينية \ المشاة
خطوط تفصل بين مناطق

H2 و  H1 
دفعة أمامية

 للوجود االستيطاني
مستوطنة إسرائيلية \ 

مجمع مدينة استيطانية 

بيت حجاي

 كريات
آربع

0 2 Km

حلحول

الخليل

H2

H2H1

H1

ترقوميا

60

60

35

القدس

الخليل

القدس

الضفة الغربية

اخلريطة رقم 68

 182

  

 الخلیل
 

یتعین إیجاد حل للمشاكل والتحدیات االستیطانیة فیها ضمن إطار الوضع النهائي لحل الصراع  تعتبر مدینة الخلیل من القضایا الهامة التي
ل إحدى المدن األربعة ذات الصالت الدینیة والتاریخیة لدى المسلمین مثل كل من مكة والمدینة الفلسطیني اإلسرائیلي، ونظرًا لكون مدینة الخلی

إن األهمیة الدینیة للخلیل تنبع أساسا من واقع  ١.والقدس، إضافة إلى كونها إحدى المدن األربعة المهمة لدى الیهود إلى جانب القدس وصفد وطبریا
كهف البطاركة أو (أن إبراهیم، أبو الدیانات الیهودیة والمسیحیة واإلسالمیة قد دفن في المسجد اإلبراهیمي  أن كال من المسلمین والیهود یعتقدون

وتعتبر مدینة الخلیل مدینة عربیة بالدرجة األولى ذات أغلبیة سكانیة عربیة وأقلیة یهودیة  ٢.، إلى جانب ابنه إسحاق وحفیده یعقوب)المكفیلة للیهود
بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر وزادت ) وفلسطین(وبعد أن زادت الهجرة الیهودیة إلى المدینة . نات من القرن الماضيصغیرة منذ الثالثی

، ١٩٢٩عام  ٣والیهود، وتصاعدت حدتها في النهایة إلى صدام ثم هبة البراق ینالنشاطات الصهیونیة فیها، ارتفعت وتیرة التوترات بین الفلسطینی
وحافظت مدینة الخلیل على طابعها  ١٩٣٦،٥وغادرت الجالیة الیهودیة المدینة بالكامل بعد بدایة ثورة عام  ٤.یهودیا في الخلیل ٦٧حیث قتل 

وٕانشاء المستوطنین اإلسرائیلیین مستوطنة كریات أربع في ضواحیها عام  ١٩٦٧العربي اإلسالمي حتى بدایة االحتالل العسكري اإلسرائیلي عام 
، دخلت مجموعة صغیرة من المستوطنین من كریات أربع إلى وسط المدینة وشكلوا مستوطنة جدیدة هناك، وتبعها إنشاء ١٩٧٩عام وفي  ١٩٦٨.٦

 ١٩٨٤.٧ثالث مستوطنات أخرى في وسط مدینة الخلیل، وتم تأسیس آخرها في عام 
 

في الخلیل، فرضت السلطات اإلسرائیلیة نظام جدید من  ١٩٩٤بعد المجزرة اإلسرائیلیة باغتیال المصلین المسلمین في الحرم اإلبراهیمي عام 
المتعلق بإعادة االنتشار في  ١٩٩٧الترتیبات األمنیة على المدینة، والتي أدت في نهایة المطاف إلى تقسیم رسمي للمدینة وفقًا لبروتوكول عام 

 كانت أول ٨).٢٩انظر خریطة (اإلسرائیلیة ) ١الخلیل (ة، ومنطقة ٪ من المدین٨٠الفلسطینیة، والتي تضم نحو ) ١الخلیل ( H2منطقة في الخلیل و 
 -بشكل رسمي بهدف منع الهجمات االنتقامیة الفلسطینیة على المستوطنین اإلسرائیلیین – هذه اإلجراءات األمنیة التي فرضتها إسرائیل على الخلیل

مصلحة تجاریة فلسطینیة في قلب المدینة  ٥٢٠وٕاغالق حوالي  ١٠ة شهرفرض حظر التجول المنزلي على المواطنین الفلسطینیین في الخلیل لمد٩
وال یزال شارع الشهداء . في نهایة المطاف أغلقت إسرائیل شارع الشهداء بكامله الذي یعد الشارع التجاري الرئیسي في الخلیل ١١.ألجل غیر مسمى
 ١٢.، مع إغالق واجهات المحل وختمها بالشمع األحمر٢٠١٤مغلقًا حتى عام 

  

إلى انهیار شبه كامل في اقتصاد الخلیل، مما أجبر اآلالف من  ١٩٩٧وقد أدى هذا اإلغالق وتقسیم المدینة منذ إصدار بروتوكول الخلیل عام 
أن ما  ٢٠٠٤وقد أظهرت دراسة سكانیة على مستوى المدینة عام  ١٣.الفلسطینیین على مغادرة المدینة بحثًا عن فرص اقتصادیة في أماكن أخرى

٪ من المساكن الفلسطینیة في المنطقة  قد تم إخالؤها منذ المجزرة اإلسرائیلیة ٤٠منزل في وسط الخلیل والتي تشكل أكثر من  ١،٠٠٠زید عن ی
 ١٤.)٪ من العدد اإلجمالي٧٥أكثر من (مصلحة تجاریة فلسطینیة في وسط المدینة  ١،٨٠٠عالوة على ذلك، تم إغالق أكثر من . ١٩٩٤عام 

 

إلى مبنى غیر مكتمل البناء متعدد الطوابق یطلق  ٢٠٠٧من عام ) مارس(شخصا في آذار  ١٤عائلة من المستوطنین اإلسرائیلیین و ٣٠انتقلت 
) ١الخلیل (منطقة  الذي یربط بین كریات أربع والحرم اإلبراهیمي ومستوطنات" طریق المصلین "على " بیت هشلوم"علیه اسم بیت السالم 

ح عمیر بیریتس، وزیر الدفاع اإلسرائیلي السابق في البدایة أنه سیسمح للمستوطنین بالتواجد هناك بشكل مؤقت، أعلن في حین صر  ١٥.األربعة
ومع ذلك،  .١٦ایهود اولمرت، رئیس الوزراء اإلسرائیلي في وقت الحق انه لن یسمح لبیرتس بإخالئهم في حال حصلوا على ملكیة قانونیة للبناء

وتعهد  ١٧.بإجالء المستوطنین بسبب ثبوت تزویرهم وثائق الملكیة ٢٠٠٨من عام ) نوفمبر(سرائیلیة في تشرین الثاني أمرت المحكمة العلیا اإل
وتبع ذلك أسبوعًا من االعتداءات اإلسرائیلیة ضد  ١٨.لمنع إجالئهم ردا على قرار المحكمة" إعالن الحرب"المستوطنون في بیت هشلوم بـ

من عام ) دیسمبر(أخیرا بعد شن الجیش اإلسرائیلي غارة مفاجئة على المجمع في أوائل كانون األول " ت هشلومبی"الفلسطینیین، حتى تم إخالء 
؛ خالفا للحكم السابق الذي أصدرته المحكمة العلیا اإلسرائیلیة، أن المستوطنین قد اشتروا  ٢٠١٢وقضت محكمة المقاطعة في عام  ٢٠٠٨.١٩

من عام ) مارس(وقد أكدت  المحكمة العلیا اإلسرائیلیة هذا الحكم في آذار  ٢٠.امتالكهم وثائق ملكیة مزورةالمبنى بشكل قانوني، على الرغم من 
كمستوطنة رسمیة خامسة في منطقة " بیت هشلوم"لیقرر مصیر إقامة ) ٢٠١٤(واألمر اآلن بید موشیه یعالون، وزیر الدفاع اإلسرائیلي  ٢٠١٤.٢١

 ).١الخلیل (
  

) ١الخلیل (ویقدر التعداد الحالي للمستوطنین في منطقة  ٢٢نسمة على مر السنین،) ٧,٥٠٠(ن في كریات أربع إلى أكثر من ازداد عدد المستوطنی
كما یتمركز آالف الجنود اإلسرائیلیین في  ٢٣،)منهم من طالب یشیفا ٢٠٠(مستوطن یهودي  ٨٠٠الخاضعة للسیطرة اإلسرائیلیة في الخلیل بحوالي 

إضافة إلى  ٢٥فلسطیني ٤٠,٠٠٠ والبالغ عددهم) ١الخلیل (شهد الفلسطینیون الذین یعیشون في منطقة  ٢٤.المستوطنین الخلیل لحمایة هؤالء
حاجزًا عسكریًا وسیطرة  ١٨تقییدًا شدیدًا على حریتهم في التنقل من خالل إقامة ) ١الخلیل ( الفلسطینیین المقیمین في المناطق المحیطة بمنطقة

كما یفرض على العدید من الشوارع حظرًا على حركة مرور السیارات  ٢٦.عائق مادي ١٢٠أكثر من نشر الجیش اإلسرائیلي عندائمة علیها، فضال 
الفلسطینیة إال في حال حصولهم على إذن خاص، الذي یكون الحصول علیه من المستحیل تقریبًا، وبعضها یحظر فیه أیضًا التنقل مشیًا على 

ال زال  ٢٠٠٠.٢٨، إال أنه تم تكثیفها خالل االنتفاضة الثانیة التي بدأت عام ١٩٩٤ظم القیود بعد مجزرة عام رغم أنه تم فرض مع ٢٧.األقدام
أقسى القیود المفروضة على الحركة أكثر من أیة مجموعة أخرى من السكان في الضفة "الفلسطینیون الذین یعیشون في هذه المنطقة یخضعون ل

التي تحیط بالمستوطنات اإلسرائیلیة األربعة " المناطق المحظورة"هم أوالئك الفلسطینیین الذین یعیشون في  وأسوءهم وضعاً  ٢٩".الغربیة حتى اآلن
نسمة، حیث أنهم لیسوا محظورین من التحرك بحریة داخل مدینتهم فحسب، بل أیضًا  ٦،٠٠٠والبالغ عددهم حوالي ) ١الخلیل (الواقعة في منطقة 

، والمیاه والصرف )اإلسعاف(الوصول إلى الخدمات األساسیة، بما في ذلك المدارس والخدمات الصحیة الطارئة یواجهون تحدیات جدیة من أجل "
٣١.كما یتعرض الفلسطینیون في الخلیل لالعتداءات الیومیة من المستوطنین الیهود وكذلك القوات اإلسرائیلیة بشكل منتظم ٣٠يالصح


