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المقدمـــة

هذه الورقة عبارة عن دراسة حالة مساندة لسلسلة األوراق التي تصدر عن مركز بديل بعنوان: 

ان: الحالة الفلسطينية"، والتي تهدف لتوفير نظرة عامة تحليلية عن 
ّ
"التهجير القسري للسك

مجموعة السياسات التي تستخدمها إسرائيل لتفرض عنوة التهجير القسري بحق الفلسطينيين 

على جانبي الخط األخضر.1 ويأتي هذا الموجز ملخصًا لدراسة الحالة التي كان قد أصدرها مركز 

بديل بشكل أوسع باللغة اإلنجليزية، للكشف عن كيفية عمل هذه السياسات في البلدة القديمة 

آثار تلك السياسات بوضوح في اضطرار أعداد كبيرة من  الخليل،2 حيث يمكن رؤية  من مدينة 

الفلسطينيين على مغادرة منازلهم.3 ان عملية التهجير القسري في البلدة القديمة هي عملية 

شديدة الفظاعة وتتم في سياق فريد. فهي أواًل المدينة الوحيدة، عدا عن شرقي القدس، التي 

ضمن  تنضوي  القديمة  البلدة  الن  وثانيا،  نفسها،  المدينة  داخل  المستعمرات  فيها  تتواجد 

إطار عمل خاص هو بروتوكول عام ١997 المتعلق بإعادة انتشار القوات اإلسرائيلية في مدينة 

الخليل )والذي سيشار إليه من اآلن وصاعدًا “برتوكول الخليل”(، والذي يسّهل عملية الهيمنة 

االستعمارية اإلسرائيلية على المنطقة.4 وعلى الرغم من هذه الحالة االستثنائية، فإن دراسة حالة 

التهجير في البلدة القديمة تساعد على فهم أفضل للوضع الذي ينتشر في جميع أنحاء فلسطين 

بحدودها االنتدابية.5 

حدد مركز بديل وصّنف تسع سياسات إسرائيلية تمارس في البلدة القديمة، ستعرض الحقًا في 

هذا الموجز. أواًل نظام التصاريح الذي يتدخل في العديد من جوانب حياة الفلسطينيين، ويتفاقم 

والتخطيط  التنظيم  ثانيًا:  المستعمرات.  ووجود  الخليل،  بروتوكول  في  مدرجة  شروط  بسبب 

وغرس مستعمرين جدد  وتوسيعها  المستعمرات  إقامة  لغرض  عنصري  أساس  على  الحضري 

1  ملزيد من املعلومات حول سلسلة األوراق، أنظر: مركز بديل، "التهجري القرسي للسكان: الحالة الفلسطينية – مقدمة"، ورقة عمل 

رقم 15، 2014، متوفرة عىل الرابط: 
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/WP-15FPT-Intro-
Ara-.pdf 

2  لالضطالع عىل دراسة الحالة كاملة )باإلنجليزية(، أنظر: مركز بديل، "التهجري القرسي للسكان: دراسة حالة البلدة القدمية من 

مدينة الخليل"، آب 2016، متوفرة عىل الرابط:
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/CaseStudyFPT-
Hebron(August2016).pdf
3  ألغراض دراسة الحالة وهذا املوجز، فإن مركز بديل يعترب "البلدة القدمية"عىل أنها تلك األجزاء من املدينة التي تشكل املركز 

بالحرم  املحيطة  واملباين  الرميدة،  تل  مثل  بها  املحيطة  املالصقة  واألحياء   ،H2 منطقة  داخل  والواقعة  الخليل  ملدينة  التاريخي 

اإلبراهيمي.

4  الربوتوكول املتعلق بإعادة االنتشار يف الخليل، إرسائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، 17 يناير 1997، متوفر عىل الرابط:
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/protocol20 %concerning20 %the20%
redeployment20%in20%hebron.aspx
5  فلسطني بحدودها االنتدابية أو فلسطني التاريخية تشري إىل املنطقة التي كانت تحت اإلدارة الربيطانية الفرتة ما بني 1920 و1948، 

وتضم هذه املنطقة كل من األرض الفلسطينية املحتلة عام 1967 وما صار يعرف بعد العام 1948 بإرسائيل. 
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للبلدة القديمة. ثالثًا: حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد الطبيعية والخدمات العامة 

في البلدة القديمة، مما يتركهم في وضع هش ومحفوف بالمخاطر. رابعًا: قمع الفلسطينيين وأي 

الدولي،  القانون  انتفاضة ومقاومة ضد االحتالل وممارساته، وهي مقاومة منصوص عليها في 

وخلق بيئة من الترويع والخوف والمعاناة الجماعية. خامسًا: التواطؤ اإلسرائيلي مع األعمال التي 

تقوم بها جهات غير حكومية في البلدة القديمة -غالبًا ما يرتكبها المستعمرون- والتي تؤدي إلى 

إصابات جسدية، وانعدام األمن بصورة متواصلة، وتسبب ضائقة نفسية اجتماعية، وفقدان سبل 

العيش، وحالة من الخوف. سادسًا: فرض الفصل العنصري على المستويين القانوني والمكاني، 

لعزل الفلسطينيين عن المستعمرين، وعزل الفلسطينيين عن بعضهم البعض. سابعًا: الحرمان 

من اإلقامة عبر قيام إسرائيل بحرمان الفلسطينيين في البلدة القديمة من الحق في اختيار أماكن 

البلدة  في  األمالك  ثامنًا: مصادرة  المدينة.  أحياء  بعض  في  إقامتهم  على  الحفاظ  أو  إقامتهم، 

القديمة، و/أوالحرمان من استخدامها، والذي يتجلى بفرض قيود شديدة عبر "االستيالء علىها 

تاسعًا:  وأخيرًا،  االرض.  على  استعمارية  تجمعات  وتكوين  المصادرة  وأوامر  ألغراض عسكرية"، 

حرمان الفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح من البلدة القديمة، سواء إلى داخل الضفة الغربية، 

أو إلى خارجها من حقهم في العودة واستعادة أمالكهم وتعويضهم عن األضرار التي لحقت 

بهم. 

نواحي  القديمة عن نظام يتغلغل في كافة  البلدة  اإلسرائيلية في  السياسات  يكشف تحليل 

مباشر  انتهاك  في  قسريًا  تهجيرًا  تحدث  قهرية  بيئة  ويخلق  للفلسطينيين،  اليومية  الحياة 
للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.6

السكان في البلدة القديمة 6

عدد السكان الفلسطينيينالفترة/السنة

١٠,٠٠٠الخمسينيات من القرن الماضي

١9٦77,5٠٠
١97٠٦,٠٠٠
١985١,٦٢٠
١99٠١,5٠١
١99٦4٠٠
٢٠١5٦,5٠٠

 ،)HRC( البيانات االحصائية الواردة يف هذا الجدول جمعت من عدة مصادر: مقابلة أجراها مركز بديل مع لجنة إعامر الخليل  6

وكذلك من:
Ma’an Development Center, Hebron Destroyed from Within: Fragmentation, Segregation and Forced 
Displacement, (September 2008), available at: http://www.badil.org/en/resources/documents/individual-
studies.html?download=75:hebron-destroyed-from-within-fragmentaion-segrgation-and-forced-displacement; 
Patricia Sellick, The Old City of Hebron, Can it be saved?, (Summer 1994), available at: http://www.palestine-
studies.org/sites/default/files/jps-articles/2538213.pdf
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للغاية  القديمة واضح  البلدة  الفلسطينيين في  الرغم من أن االنخفاض في عدد السكان  وعلى 

على األرض، اال ان هناك نقص في البيانات الكمية الدقيقة. يعود هذا النقص، باإلضافة ألسباب 

أخرى، إلى التعريفات المختلفة التي تطلق على "البلدة القديمة" من قبل المؤسسات والمنظمات 

آليات رصد وتوثيق التهجير القسري، وغياب مبادرات التعداد  المختلفة،7 وكذلك لعدم وجود 

الشاملة للبلدة القديمة على وجه الخصوص، ولمنطقة H2 بوجه عام. وعالوة على ذلك، تمكن عدد 

من السكان من العودة للسكن في البلدة القديمة بعد أن قامت لجنة إعمار الخليل وغيرها من 

الحوافز االقتصادية  المهجورة، وتقديم بعض  المنازل  العديد من  بترميم وتعمير  المؤسسات 

إعمار  لجنة  تمكنت  لقد  القهرية.  البيئة  لتحمل  االستعداد  ابدوا  الذين  الفلسطينيين  ألولئك 

البلدة القديمة مما سمح لنحو ٦,٠٠٠ فلسطيني للعودة  الخليل من تعمير نحو ١,٠٠٠ منزل في 

واالنتقال لتلك المنطقة.8 ان النمو في معدل السكان جراء العودة  للسكن في البلدة القديمة، او 

وجود سكان جدد اضعف دقة رصد وتوثيق حاالت التهجير القسري في البلدة القديمة. بيد أنه 

على الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة، اال ان هناك بعض التقديرات تبين االنخفاض في عدد 

السكان في البلدة القديمة خالل العقدين الماضيين، كما يعكس ذلك الجدول أعاله.  

بين  ما  للفلسطينيين  السنوي  النمو  معدل  أن  إلى  الفلسطيني  اإلحصاء  مركز  تقديرات  تشير 

عامي ١9٦7 و٢٠٠5 قد بلغ 3.5 بالمائة، مما يعني أنه كان ينبغي أن يتواجد في البلدة القديمة 

أكثر من ٢5,٠٠٠ فلسطيني بحلول عام ٢٠٠5. إاّل أنه بداًل من النمو المضطرد، فقد انخفض عدد 

إنشاء  بعد  السكان  عدد  في  انخفاضين  أكبر  حدثت  وقد  كبير.  بشكل  الفلسطينيين  السكان 

أول مستعمرة ووصول المستعمرين األوائل عام ١9٦9، وكذلك بعد مذبحة الحرم اإلبراهيمي وما 

رافقها وتالها من قيود إضافية فرضها جيش االحتالل عام ١994. يجدر االنتباه الى أنه حتى مع 

األخذ بعين االعتبار للعوامل االجتماعية واالقتصادية في المنطقة، وعدم وجود مساحة كافية، 

وعامل القدرة على استيعاب السكان في البلدة القديمة، اال إن انخفاض عدد السكان بنحو 95 

بالمائة، أي من 75٠٠ شخص عام ١9٦7 إلى 4٠٠ شخص عام ١99٦ هو أمر غير طبيعي. ففي ظل 

غياب أية أسباب خارجية رئيسية مثل الكوارث الطبيعية والحروب، فان هذا االنخفاض الحاد ال 

يمكن تفسيره سوى أنه ناتج عن المشروع اإلسرائيلي الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في 

القسري  التهجير  لجرائم  إسرائيل  ارتكاب  لكيفية  تحليال  الدراسة   المنطقة. تقدم هذه  هذه 

واالستعمار والفصل العنصري من خالل السياسات المذكورة أعاله. 

7  األرقام الواردة يف الجدول أعاله ال تشري بالرضورة إىل عدد سكان املنطقة وفقاً لتعريف مركز بديل لـ"البلدة القدمية"، فاملنطقة 

للتغريات  التي تغطيها هذه البيانات قد تكون أكرب أو أصغر مساحة، وبالرغم من ذلك ما تزال هذه األرقام متثل مؤرشاً دقيقاً 

السكانية واالنخفاض الحاد يف عدد السكان.

8  أنظر الهامش رقم 6. 
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اإلطـــار القانونـــي للدراســــة

أعّدها مركز  التي  للسكان  القسري  التهجير  الخاصة بسياسات  العمل  أوراق  إلى مجموعة  باإلضافة 

 من القانون الدولي 
ٍّ

بديل، اعتمد المركز في إعداد دراسة الحالة هذه للبلدة القديمة في الخليل على كل

اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان إلجراء تحليل قانوني دقيق لجريمة التهجير القسري.

التهجير القسري مصطلح عادة ما يستدعي صورا ألشخاص يتم تحمليهم بالقوة في الشاحنات 

والقطارات وإبعادهم.9 وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن تفسير البعد "القسري" لهذه الجريمة على 

نطاق واسع، "فعنصر القسر ال يقتصر على االكراه الجسدي، بل قد يشمل التهديد باستخدام 

القوة أو اإلكراه المعنوي، كما هو الحال في حالة الخوف من العنف، والسجن واالعتقال، واالضطهاد 

أو  آخر،  أو ضد شخص  أو أشخاص،  السلطة ضد هذا الشخص  التعسف باستخدام  أو  النفسي، 

باستغالل ظروف بيئة قهرية."10 وتهدف هذه البيئة القهرية، بل وغالبًا ما تؤدي إلى التهجير 

القسري. وبذلك؛ فإن عنصر "القسر/االكراه" ليس مقتصرًا على أعمال ارتكبت بالفعل، بل تمتد 

لتشمل التهديدات، أو األفعال التي من المحتمل منطقيا والمرجح وقوعها في المستقبل. وفي 

هذا الصدد، فإن السياسات اإلسرائيلية المتنوعة، بما في ذلك تلك التي تم شرحها في هذا 

حدث وتسبب تهجيرًا قسريًا للفلسطينيين. 
ُ
التقرير، تخلق بيئة قهرّية ت

ووفقًا لذلك، فإن التهجير القسري يعتبر جريمة حرب حين يرتكب في سياق صراع مسلح سواء 

أكان دوليًا أو غير دولي، وجريمة ضد اإلنسانية عندما يرتكب كجزء من هجوم واسع أو ممنهج 

ضد السكان المدنيين.11 والتهجير القسري، كما هو الحال في فلسطين، عادة ما يرافقه العديد 

من انتهاكات حقوق اإلنسان والحريات األساسية. وتنطوي كل سياسة من سياسات التهجير 

القسري التي حددها مركز بديل على تبعات وآثار مختلفة على حقوق اإلنسان، ودرجة من القسرية 

ة.12 
َ
تؤثر بدورها على الحقوق والحريات المنتهك

9  عملية االبعاد تشري إىل حاالت التهجري التي تشتمل عىل عبور املهجرين للحدود الدولية، بينام ترتبط عملية النقل القرسي بحاالت التهجري 

والنزوح داخل حدود الدولة )Stakić, IT-97-24-A، الحكم الصادر بتاريخ 22 آذار، 2006( أو داخل اإلقليم دون عبور حدود دولية.

10  انظر: 
The Rome Statute Elements of Crimes, Article 6(e). Available at: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D-8
A6AD40-EC-AD7B45-BF9DE73D0/56/ElementsOfCrimesEng.pdf
 ))d()1(7 b()viii( and()2(8 ,)a()vii()2(8 :املحكمة الجنائية الدولية، قانون روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، 1998 )املواد  11

يف سعيها لتحديد حاالت التهجري القرسي، حددت القرارات الصادرة عن املحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة العنارص املطلوبة 

التالية: أوالً، التهجري القرسي لألشخاص املحميني عن طريق إبعادهم أو غريه من أشكال اإلكراه؛ ثانياً، نقلهم من أماكن كانوا يقيمون 

فيها بصفة مرشوعة )عىل الرغم من بقائها ضمن الحدود الوطنية(؛ ثالثاً، ويتم التهجري دون مربرات يجيزها القانون الدويل. أنظر:
ICTY, Prosecutor v. Popović et al., Case Number. IT88-05- -T, Trial Judgment, (hereafter ‘Popović et al’) para. 891.
12  انظر بديل، إنفاذ نظام استصدار التصاريح، التهجري القرسي للسكان: الحالة الفلسطينية، كانون األول، 2015 متوفر عىل الرابط: 
http://www.badil.org/en/publication/press-releases/-4518/2015-60pr-en38-281215-.html;

أو أوراق العمل األخرى يف مجموعة التهجري القرسي للسكان واملتوفر عىل الرابط: 
http://www.badil.org/ar/publications-ar/research-ar/working-papers.html
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يستعرض موجز هذا البحث السياسات اإلسرائيلية، وما يرتبط بها من انتهاكات لحقوق اإلنسان، 

وأثرها المدمر على حياة الفلسطينيين، حيث يتناول كل سياسة على حدة من أجل تحليل القوانين 

ويأمل  قسريًا.  تهجيرًا  تحدث  قهرية  بيئة  خلق  على  تعمل  التي  األخرى  واآلليات  اإلسرائيلية 

مركز بديل أن يتم االطالع على هذا البحث وباقي السلسلة من األبحاث من قبل األطراف المعنية، 

والسياسيين، والناشطين، وأن يؤدي في نهاية المطاف لتيسير جهود المناصرة التي ستساهم 

في تفكيك البنية التي تشتمل على ارتكاب الجرائم وتنتهك حقوق الفلسطينيين بشكل ممنهج. 

منهجيـــة الدراســــة 

تجمع هذه الورقة، على غرار سلسلة أوراق العمل واألبحاث المتعلقة بالتهجير القسري للسكان، 

أكثر  من  مستمّدة  دراسة  حاالت  من  الميداني  البحث  يتكون  والمكتبي.  الميداني  البحث  بين 

من ٢٠ مقابلة فردية وجماعية أجراها مركز بديل مع فلسطينيين يعيشون في البلدة القديمة 

من المتضررين من سياسات التهجير القسري، وخبراء مثل المحامين أو العاملين في منظمات 

ناشطة في المنطقة. ومعظم البيانات المستخدمة هي بيانات نوعية على الرغم من أنه تم إدراج 

البيانات الكمية المتاحة، أو التي أمكن جمعها. ويضع البحث المكتبي سياسات التهجير القسري 

في سياقاتها التاريخية واالجتماعية والسياسية والقانونية وتحليل الظروف والعوامل المتصلة 

بانتهاكات حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في البلدة القديمة. وقد تم استكمال واسناد 

التحليل بمصادر ثانوية مثل المقاالت العلمية والتقارير. 

نتائج الدراسة 

التهجير القسري للسكان المقيمين في البلدة القديمة من خالل خلق بيئة قهرية هو نتاج لمزيج 

بين كافة  أنه من  إلى  الحالة تشير  أن دراسة  إاّل  الذكر.  اآلنفة  السياسات اإلسرائيلية  من كافة 

السياسات المذكورة، فإن السياسات التي تلعب دورًا بارزًا في البلدة القديمة هي: فرض نظام 

استصدار التصاريح، واألعمال التي تنفذها أطراف غير حكومية والتي تحظى بموافقة و/او تواطؤ 

التنظيم  في  والتمييز  بها،  واالنتفاع  استخدامها  من  أصحابها  ومنع  األمالك  ومصادرة  الدولة، 

والتخطيط الحضري، والفصل العنصري وفرض المعازل. 

تشتمل التبعات البارزة لهذه السياسات، ولكنها ال تقتصر على اإلغالقات والقيود المفروضة على 

الحركة، واالعتداءات الجسدية، واإلذالل اليومي، وسوء المعاملة والترهيب، وتهويد المنطقة،13 

13  يجري تهويد املنطقة من خالل إنشاء أحياء سكنية يهودية يف أجزاء من البلدة القدمية، وربط هذه املستعمرات مبستعمرة كريات 

أربع الكربى، الواقعة يف ضواحي الخليل من أجل خلق منطقة متواصلة جغرافياً "لليهود فقط"، وتدمري أبنية العرص اململويك واألبنية 

العثامنية التاريخية إلنشاء طرق للمستعمرين، وإقامة كنيس يهودي يف جزء من الحرم اإلبراهيمي.
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وتدمير التماسك االجتماعي واالقتصادي والمكاني لحياة الفلسطينيين، مما يؤدي لشيوع حالة 

إلى  أو مجتمعة  المظاهر منفردة  الفلسطينيين. وتؤدي جميع هذه  بين  ما  الشديد  الخوف  من 

خلق ووجود بيئة تجعل من ممارسة الحياة الطبيعية واالستمتاع بها أمرًا مستحياًل، إذ أنه حتى 

تأثرت  قد  األقارب  زيارة  أو  والتسوق  والعمل،  المدرسة  إلى  الذهاب  مثل  األساسية  النشاطات 

بشكل كبير. وبذلك يمكننا أن نستنتج بأن الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة )كما هو الحال 

في كثير من األماكن األخرى في األرض الفلسطينية المحتلة( يواجه تحديًا من قبل السياسات 

اإلسرائيلية، وبات يشكل وجهًا من أوجه المقاومة والصمود. 

بروتوكول الخليل، والذي كان من المفترض أن يكون اتفاقية مؤقتة إلعادة انتشار قوات االحتالل 

لسكان  الطبيعية  الحياة  على  بالحفاظ  وإسرائيل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  التزام  على  بناء 

الخليل بشكل تام، قد تحول إلى أداة تستخدمها إسرائيل ليس فقط لممارسة انتهاكات حقوق 

اإلنسان والجرائم على أرض الواقع، بل وأيضًا إلضفاء الشرعية عليها. وبكلمات أخرى، فقد أصبح 

هذا البروتوكول وسيلة لتبرير وترسيخ وتوسيع عملية التهجير القسري للفلسطينيين، ومشروع 

االستعمار اإلسرائيلي في الخليل. 

ولسوء الحظ، فإن جميع المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، الفلسطينية منها أو 

البلدة  التي تحدث في  الدولية، غير قادرة على إجراء رصد و/أو توثيق دقيق لهذه االنتهاكات 

القديمة، أو في أي مكان آخر في فلسطين التاريخية. وعالوة على ذلك، فإن سكان البلدة القديمة، 

من  األدنى  بالحد  يتمتعون  ال  والناشطين  اإلنسان  ومنظمات حقوق  الفلسطينية،  والمؤسسات 

معايير الحماية، وذلك بسبب فشل الجهات الدولية المختّصة في فرض وتطبيق القانون الدولي 

وإخضاع إسرائيل للمحاسبة. 

التوصيــــات 

البلدة  في  الفلسطينيين  تمتع  ضمان  من  يحدُّ  السياسات  تلك  ممارسة  عن  الناشئ  الوضع 

التي خلقتها  القهرية  فالبيئة  أمرًا مستحياًل.  اإلنسانية وقد يجعله  بأبسط حقوقهم  القديمة 

هذه السياسات تؤدي إلى انتهاكات جسيمة ومتكررة لحقوق اإلنسان؛ بل وإلى جرائم حرب كما 

في حال ارتكاب التهجير القسري. ان ارتكاب جرائم التهجير القسري، واالستعمار وانتهكات 

حقوق االنسان في البلدة القديمة وفي مختلف انحاء  األرض الفلسطينية المحتلة يجب ان يحفز 

ق بمحاسبة إسرائيل على تلك االنتهاكات. 
ّ
الدول على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعل

وتنفيذ  تفعيل  على  المعنيين  المصلحة  أصحاب  يعمل  أن  بوجوب  بديل  مركز  يوصي  لذلك، 

التهجير  من  لكل  ولوضع حد  الدولي،  للقانون  إسرائيل  انصياع  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  كافة 



11

التحرير  منظمة  بديل  مركز  ويدعو  االستعمارية.  الهيمنة  ووقف  الفلسطينيين  بحق  القسري 

كافية  ومالية  بشرية  موارد  لتأمين  الخصوص  وجه  على  الفلسطينية  والسلطة  الفلسطينية 

ضمان  بهدف  القديمة  البلدة  في  اإلسرائيلية  والممارسات  واإلجراءات  السياسات  لمواجهة 

الوجود الفلسطيني وديمومته وفرض سيادتها هناك. كما يدعو مركز بديل الدول األعضاء في 

األمم المتحدة، ووكاالت األمم المتحدة التخاذ إجراءات خاصة لدعم السلطة الفلسطينية / منظمة 

الخليل وقواعد  التناقض بين بروتوكول  إنهاء  المسعى من أجل  الفلسطينية في هذا  التحرير 

القانون الدولي، ودعم وتعزيز وتوسيع التفويض المنوط ببعثة التواجد الدولي في الخليل لضمان 

ومنظمات  الدولي  المدني  المجتمع  يتخذ  بأن  بديل  مركز  وأخيرًا، يوصي  الفلسطينيين.  حماية 

فين على المستويين: الوطني والدولي، من اجل 
ّ
حقوق اإلنسان التدابير الالزمة للتأثير على المكل

دفعهم لالستجابة للتوصيات المشار إليها سابقًا، وتنظيم حمالت إلنهاء الدعم المالي للمنظمات 

الصهيونية التي تنفذ وتساند مشاريع االستعمار والمستعمرات والمستعمرين. 



12

مدينة الخليل: خلفية عامة

الخليل هي واحدة من أقدم مدن العالم، يوجد فيها الحرم اإلبراهيمي الذي يعتبر واحدًا من أكثر 

األماكن الدينية المقدسة لكل من اليهود والمسلمين. ويعتقد أن قبور عدد من أنبياء التوراة، 

مثل إبراهيم ويعقوب واسحق عليهم السالم تقع هناك.14 امتدت البلدة القديمة في الخليل حول 

هذا الموقع الديني لتشكل مجموعات من المنازل بنيت حول ساحات، يفصل بينها أزقة ضيقة 

من العصور الوسطى. والبلدة القديمة هي قلب وروح مدينة الخليل ثقافيًا وتاريخيًا، ويعود تاريخ 

هندستها المعمارية وبنية حاراتها إلى عهد المماليك والمعروف أيضا "بالعصر الذهبي" لمدينة 

الخليل.15 

مدينة الخليل اليوم هي موطن لما يقرب من ٢١5,45٠ نسمة،16 وتبلغ مساحتها 74.١٠٢ كم٢، مما 

يجعلها ثاني أكبر مدن الضفة الغربية بعد شرقي القدس.17 وعلى الرغم من أن المدينة نفسها 

ما تزال واحدة من أكثر المراكز التجارية أهمية في فلسطين، فقد انتقل هذا النشاط خارج البلدة 

والشوارع  والمنازل  المغلقة،  التجارية  والشركات  بالمحالت  اليوم تتسم  التي أصبحت  القديمة، 

الخالية، والتواجد الدائم لجيش االحتالل والمستعمرين. بلغت مساحة البلدة القديمة حتى عام 
٢٠١5 كيلومتر مربع واحد، وعدد سكانها ٦,5٠٠ نسمة.18

الدينية والسياسية نقطة محورية لحركة االستعمار19  أصبحت مدينة الخليل نظرًا ألهميتها 

أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  اإلسرائيلية.20  الحكومة  من  مباشر  وغير  مباشر  بدعم  تتمتع  التي 

البلدة القديمة ليس مشروعًا فرديًا للمستعمرين المتطرفين، بل مسعى إسرائيليا  استعمار 

دعمًا  تتلقى  حكومية  غير  )أطراف  الصهيونية  الحركات  تنفذه  دقيق،  بشكل  تخطيطه  تم 

14  أنظر: 
Hebron Rehabilitation Committee, Hebron’s Old City; Preservation and Revitalization Master Plan, 2014. p. 
34-30. Available at: http://www.hebronrc.ps/images/stories/MP20%English.pdf

15  املصدر السابق

16  أنظر: 
The Palestinian Central Bureau of Statistics, Localities in Hebron Governorate by Type of Locality and 
Population Estimates, 2016-2007. Available at: http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/hebrn.
htm

17  أنظر:
Applied Research Institute of Jerusalem (ARIJ), Hebron City Guide, 2009. p. 13, available at: http://proxy.arij.
org/vprofile/hebron/ar/pdfs/Hebron20%City20%profile20%AR.pdf

)HRC( 18  مقابلة أجراها مركز بديل مع لجنة إعامر الخليل

19  أنظر: 
Müller, P., Alternative Information Center, Occupation in Hebron, 2004. p. 13. Available at: https://www.ochaopt.
org/documents/opt_prot_aic_hebron_dec_2004.pdf (Hereinafter: Müller).

20  أنظر:
Idith Zertal and Akiva Eldar, Lords of the Land: The War over Israel’s Settlements in the Occupied Territories, 
2007-1967, New York: Nation Books, 2007. p. 16.
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خالل  تم  وقد  الصهيونية.  "الخيرية"  والمنظمات  إسرائيل  من  فورية  ومؤازرة  وامتيازات 

هداسا  بيت  هي  القديمة  البلدة  في  مستعمرات  أربع  إنشاء  الماضي  القرن  من  الثمانينيات 

الرميدة،21  وتل  منقذ(،  بن  أسامة  )مدرسة  رومانو  بيت  اليهود(،  )حي  إبراهيم  أبونا  )الدبويا(، 

٢٠١4، تم إنشاء مستعمرة رسمية خامسة في بيت الرجبي،22  قامت  وفي وقت الحق في عام 

ودعمها.  بها  باالعتراف  إسرائيل 

في  القديمة  البلدة  مستعمرات  في  يعيشون  الذين  للمستعمرين  الصحيحة  األعداد  تختلف 

لذلك،  وإضافة  8٠٠ مستعمر.24  إلى   45٠ بين  ما  أعدادهم  تتراوح  للمصادر،23 حيث  وفقًا  الخليل 

المستعمرات  لحماية  الخليل  مدينة  وحول  داخل  االحتالل  جيش  من  كبيرة  قوة  نشر  تم  فقد 
اإلسرائيلية والمستعمرين في المنطقة.25

مثلت اتفاقية أوسلو األولى )١993( واتفاقية أوسلو الثانية )١995(26 بداية لعملية السالم التي 

شرقي  باستثناء  الغربية  والضفة  غزة  قطاع  في  الذاتي  الحكم  من  نوعًا  الفلسطينيين  منحت 

القدس، وذلك من خالل إنشاء السلطة الفلسطينية.27 واستمرت بعد ذلك جوالت من المفاوضات 

وذلك  األمريكية،  المتحدة  الواليات  بوساطة  الفلسطينية  والسلطة  إسرائيل  بين  ما  المتقطعة 

21  أنظر:
Norwegian Refugee Council, Driven Out: The Continuing Forced Displacement of Palestinian Residents 
from Hebron's Old City, 2013. p. 13. Available at: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/driven-out-the-
continuing-forced-displacement-of-palestinian-residents-from-hebrons-old-city.pdf
22  تتم إقامة املستعمرات اإلرسائيلية عىل شكلني: رسميا عندما تستخدم إرسائيل آلية قانونية وبريوقراطية معقدة للسيطرة عىل 

األرايض الفلسطينية، وتوفري الخدمات للمستعمرات وتشجيع املواطنني اليهود اإلرسائيليني عىل الهجرة إليها، وغري رسمي عندما 

يسيطر أفراد من املواطنني اليهود -اإلرسائيليني عىل األرايض الفلسطينية بالقوة، ومن ثم يسعون للحصول عىل االعرتاف والدعم من 

إرسائيل )البؤر االستعامرية(.

23  مل يتم اإلعالن علناً عن األعداد الدقيقة للمستعمرين، إضافة إىل أن أعدادهم تتغري وذلك لكون بعض املقيمني يف املستعمرات هم 

من طالب املدارس الدينية اليهودية، أو الزوار االجانب ممن يقضون بعض الوقت يف الخليل لزيارة أرسهم أو ألغراض أخرى.

24  أنظر:
Amnesty International, International Public Statement: Israeli authorities must end collective punishment 
of Palestinians in Hebron, protect human rights defenders in the city, 2016. p. 5. Available at: https://www.
amnesty.org/en/documents/mde2016/3529/15/en/; Adamczyk, S., Norwegian Refugee Council, Driven Out: 
The Continuing Forced Displacement of Palestinian Residents from Hebron's Old City, 2013. p. 12. Available 
at:https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/driven-out-the-continuing-forced-displacement-of-palestinian-
residents-from-hebrons-old-city.pdf 

باإلضافة إىل مقابلة مع توفيق جهشان، محامي لجنة إعامر الخليل يف 23 آذار عام 2016. 

25  املصدر السابق. 

26  أنظر:
Council on Foreign Relations, Oslo I Accords (Declaration of Principles on Interim Self-Government 
Arrangements), Washington D.C., September 1993. Available at: http://www.cfr.org/israel/oslo-accords-
declaration-principles-interim-self-government-arrangements/p9674; Council on Foreign Relations, Oslo II 
Accords (Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip), Taba (Egypt), September 1995. Available 
at: http://www.cfr.org/israel/oslo-ii-accords-interim-agreement-west-bank-gaza-strip/p9676 

27  املادة )1( من االتفاقية اإلرسائيلية-الفلسطينية املرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة، املصدرالسابق.  
http://www.cfr.org/israel/oslo-ii-accords-interim-agreement-west-bank-gaza-strip/p9676. 
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التي  المحادثات  هذه  على  أطلق  وقد  أوسلو.  اتفاقيات  في  المشمولة  غير  القضايا  لمعالجة 

استمرت ألكثر من عقدين "عملية السالم" وهي تسمية مغلوطة. 

غولدشتاين،  باروخ  دخل  المسلمين،  لدى  المقدس  رمضان  شهر  خالل   ،١994 شباط   ٢5 في 

الحرم  مسجد  إلى  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  المولود  اإلسرائيلي  المستعمر 

آخرين.28   ١٠٠ من  أكثر  وجرح  بالرصاص،  رميًا  فلسطينيًا  مصليًا   ٢9 بقتل  وقام  اإلبراهيمي 

قيام  واحتمال  السالم،  عملية  على  العتراضه  المجزرة  هذه  ارتكب  غولدشتاين  أن  ويعتقد 

مسلحة  جماعة  وهي  اليهودية،  الدفاع  رابطة  في  عضو  هو  وغولدشتاين  فلسطينية.29  دولة 

معادية للعرب، تم اإلعالن عنها في الواليات المتحدة كمنظمة إرهابية.30 انضم غولدشتاين 

كاهانا،31  مئير  برئاسة  كاخ  حزب  إلى  العسكرية،  الخدمة  وإنهائه  إسرائيل  إلى  انتقاله  بعد 

في  احتياط  نقيب  غولدشتاين  وكان  للفلسطينيين.  المعادية  نظره  بوجهات  والمعروف 

تعود  بندقية  مستخدمًا  العسكري  زيه  يرتدي  كان  المجزرة32  ارتكابه  وعند  االحتالل،  جيش 

بـ"طفاية  بضربه  وذلك  الهجوم  أثناء  بقتله  المسجد  في  المصلون  وقام  االحتالل.  لجيش 
حريق" على رأسه.33

بعد المجزرة، حظرت إسرائيل على الفلسطينيين الوصول إلى أكثر من نصف المسجد في الحرم 

اإلبراهيمي، وحّولت جزءًا كبيرًا منه إلى كنيس يهودي.34 واشتملت القيود األخرى المفروضة على 

المجتمع الفلسطيني في البلدة القديمة على حظر المركبات الفلسطينية من المرور في معظم 

الطرق المؤدية إلى المستعمرات اإلسرائيلية، ومنع المشاة من السير في عدة مناطق من البلدة 

القديمة، بما في ذلك اإلغالق الجزئي لشارع الشهداء.35 

28  أنظر )Müller(، مصدر سابق، ص17.

29  أنظر: 
Tuman, J. S., Communicating Terror: The Rhetorical Dimensions of Terrorism, Sage Publications, Inc., 2003. 
p. 93

30  أنظر:
Institute for Middle East Understanding (IMEU), The Ibrahimi Mosque Massacre: 20 Years Later, 27 February 
2014. Available at: http://imeu.org/article/the-ibrahimi-mosque-massacre-20-years-later

31  املصدر السابق.

32  املصدر السابق.

33  أنظر: 
Edward F. Mickolus and Susan L. Simmons, Terrorism, 1995-1992: A Chronology of Events and a Selectively 
Annotated Bibliography, Greenwood, First Edition, 18 June 1997. p. 565.

34  أنظر: 
B’Tselem and Association for Civil Rights in Israel, Ghost Town: Israel’s Separation Policy and Forced Eviction 
of Palestinians from the Center of Hebron, 2007. p. 10. Available at: http://www.acri.org.il/pdf/ghosttown.pdf

35  أنظر: 
OCHA oPt, Fragmented Lives Humanitarian Overview 2013 ,2012, p. 38. Available at: http://www.ochaopt.org/
documents/ocha_opt_fragmented_lives_annual_report_2013_english_web.pdf.
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ع ممثلو منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في ١7 كانون الثاني ١997 بروتوكول الخليل، 
ّ
وق

وتم معالجة  المدينة.  اإلسرائيلي في  العسكري  الوجود  عليها إلدارة  آلية متفق  عبارة عن  وهو 

أثرت  التي  اإلدارية  األحكام  خالل  من  البروتوكول  في  والمدنية  األمنية  الترتيبات  من  العديد 

المقدسة، ونقل  إلى األماكن  القديمة، بما في ذلك الوصول  البلدة  الحياة في  على كافة نواحي 

التحتية،  والبنية  والبناء،  المناطق،  وتقسيم  التخطيط،  مثل  المدنية  والمسؤوليات  الصالحيات 

والمواصالت.36 وبينما كان فتح شارع الشهداء أحد الشروط المنصوص عليها في البروتوكول،37 ال 

يزال الفلسطينيون وبعد ما يقارب الـ٢٠ عامًا غير قادرين على الوصول إليه. 

 8٠ تضم  والتي   )H1( الخليل  هما:  إداريتين  منطقتين  إلى  الخليل  مدينة  البروتوكول  قّسم 

التي   )H2( والخليل  الفلسطينية،  السلطة  سيادة  تحت  ووضعت  المدينة  مساحة  من  بالمائة 

تضم الـ٢٠ بالمائة المتبقية من المدينة بما في ذلك البلدة القديمة وجميع المستعمرات والتي 

اإلسرائيلية تحتفظ  السلطات  فإن  للبروتوكول،  ووفقًا  الكاملة.38  االسرائيلية  للسيطرة  خضعت 

بالسيطرة التامة على األمن الداخلي والنظام العام في منطقة )H2(، وكذلك بالمسؤولية عن أمن 

المدنية للتجمعات  المستعمرين، في حين تتولى السلطة الفلسطينية السيطرة على الشؤون 

أعاقت  قد  أمنية  ألسباب  المفروضة  اإلسرائيلية  القيود  أن  إاّل  المنطقة.  هذه  في  الفلسطينية 

تقديم الخدمات المدنية من قبل السلطة الفلسطينية. 

تنص المادة 9 من بروتوكول الخليل: 

"يؤكد الطرفان التزامهما بوحدة مدينة الخليل، وتفهمهما أن تقسيم الصالحيات 

األمنية لن يؤدي إلى تقسيم المدينة. ]...[ ويجمع بين الطرفين هدف مشترك 

هو أن تكون حركة الناس والبضائع والمركبات من وإلى المدينة سلسة وطبيعية، 
ودون حواجز أو عوائق".39

36  أنظر:
Applied Research Institute of Jerusalem (ARIJ), Palestinian-Israeli Peace Process, 2007. Available at:  http://
www.arij.org/atlas40/chapter3.2.html 

37  أنظر:
According to article 7. a. 2. of the Protocol: “The movement of vehicles on the Shuhada Road will be gradually 
returned, within 4 months, to the same situation which existed prior to February 1994.” Available at: http://www.
mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/protocol20%concerning20%the20%redeployment20%in20%
hebron.aspx

38  أنظر:
Article 2. a. 1. of the Protocol Concerning the Redeployment in Hebron, Israel and PLO, 17 January 1997. 
Available at: http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/protocol20%concerning20%the20% 
redeployment20%in20%hebron.aspx

39  الربوتوكول الخاص بإعادة االنتشار يف الخليل، مصدر سابق.
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 )H2( الفلسطينيون في منطقة السكان  الدولي، كان  والقانون  للبروتوكول  انتهاك صارخ  وفي 

منذ عام ١997 عرضة للعديد من األوامر العسكرية، وقيود على الحركة والعبور، واإلغالق القسري 

للشركات، والعمليات العسكرية العنيفة، وهجمات المستعمرين التي ال تحصى وال تعد. 

عام  أيلول  شهر  في  بدأت  التي  الفلسطينية  الشعبية  االنتفاضة  أي  الثانية،  االنتفاضة  أدت 

٢٠٠٠ إلى مزيد من التدهور في ظروف الفلسطينيين، وذلك من خالل عمليات االجتياح والقتل 

واالعتقاالت المستمرة من قبل قوات االحتالل، وكذلك الهجمات واالعتداءات المستمرة من قبل 

المستعمرين. وقد كان الوضع في البلدة القديمة خالل السنوات الثالث االولى لالنتفاضة أكثر 

سوءًا، حيث تم فرض حظر التجول لما يزيد عن ٦٠٠ يوم.40 وإضافة لذلك، فقد تم إغالق نحو 48٠ 

متجرًا وشركة تجارية على طول شارع مثلث الشهداء، بما في ذلك محطتين للغاز بأوامر عسكرية 

يتم تجديدها بشكل دوري.41 وفي عام ٢٠٠٢، قام جيش االحتالل بوضع سياج حول شارع الشهداء 

بأكمله، معززًا بذلك اإلغالق الجزئي للمنطقة المحيطة.42 

القسري،  التهجير  سياسات  في  تفاقمًا  أوسلو  اتفاقية  من  عامًا   ٢3 بعد  الفلسطينيون  يواجه 

تشرين  شهر  في  االشتباكات  تكثفت  كما  لحقوقهم.  المتواصلة  الجسيمة  واالنتهاكات 

من  والمستعمرين  اإلسرائيليين  للجنود  المزعومة43  الطعن  بحاالت  وسمت  والتي   ،٢٠١5 األول 

التدابير  من  والمزيد  القاتلة،  المسلحة  للقوة  مفرط  باستخدام  تتميز  والتي  فلسطينيين،  قبل 

قوات  أيدي  على  فلسطينيًا   ٢٢ قتل  تم  فقد  هناك.  الفلسطينيين  بحق  القمعية  اإلسرائيلية 

عام  األول  تشرين  بين شهري  ما  مستعمراتها  من  مقربة  على  أو  القديمة،  البلدة  في  االحتالل 

٢٠١5 وآذار عام ٢٠١٦، معظمهم في منطقتي شارع الشهداء وتل الرميدة.44 وبناء على التحقيقات 

التي أجرتها منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية والدولية، فإن العديد من عمليات القتل كانت 

40  أنظر: )Müller(، مصدر سابق. ص32. )حيث يقتبس عن "الفرق املسيحية من أجل السالم – CPT" التي كانت تراقب الوضع 

عن كثب يف مدينة الخليل ألكرث من خمسة سنوات(. 

41  أنظر: 
OCHA oPt, Humanitarian Monitor Monthly Report, 2013. p. 10, available at: https://www.ochaopt.org/
documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_25_03_2013_english.pdf

42  أنظر:
B’Tselem and Association for Civil Rights in Israel, Ghost Town: Israel’s Separation Policy and Forced Eviction 
of Palestinians from the Center of Hebron, 2007. p. 22. Available at: http://www.acri.org.il/pdf/ghosttown.pdf;

أنظر أيضاً: )Müller(، مصدر سابق. ص52. 

43  أنظر: 
Amnesty International. Israeli forces in Occupied Palestinian Territories must end pattern of unlawful killings.27 
October 2015. Available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/10/2015/israeli-forces-must-end-pattern-
of-unlawful-killings-in-west-bank/

44  أنظر: 
Hebron Rehabilitation Committee, Two Palestinians Killed in Tel Rumeida on March 24 ,2016 ,24 March 2016. 
Available at: http://www.hebronrc.ps/index.php/en/news/2038-2038
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بمثابة إعدام خارج نطاق القانون،45 بينما خالل نفس الفترة قتل مدني إسرائيلي واحد في البلدة 

القديمة.46 

45  اإلعدام خارج نطاق القانون هو القتل غري املرشوع ألحد األفراد من قبل اجهزة الحكومة، اي السلطات تابعة للدولة مثل القوات 

املسلحة والرشطة، أو من قبل جامعات إجرامية. وهو عقوبة تفرض دون الحصول عىل إذن من املحكمة أو من سلطة قضائية. 
Thessismun 2013, “The question of extra-judicial, arbitrary and summary executions,“ 2013. Amnesty 
International, Israeli forces in Occupied Palestinian Territories must end pattern of unlawful killings, 2015. 
Available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/10/2015/israeli-forces-must-end-pattern-of-unlawful-
killings-in-west-bank/. Amnesty International, Israel/OPT: Investigate apparent extrajudicial execution at 
Hebron hospital, 2015. Available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/11/2015/israel-opt-investigate-
apparent-extrajudicial-execution-at-hebron-hospital/.

46  أنظر: 
Amnesty International, International Public Statement: Israeli authorities must end collective punishment of 
Palestinians in Hebron, protect human rights defenders in the city, 2016. p.4. Available at: https://www.amnesty.
org/en/documents/mde2016/3529/15/en/
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ي سياسات التهجير في البلدة القديمة في الخليل
ّ
تجل

1( إنفاذ نظام استصدار التصاريح 

يتعدى نظام التصاريح في إسرائيل كونه مجرد قيود على  - أو تنظيم - لحرية الحركة، فعادة 

ما يؤدي النظام إلى الحرمان الكامل من الوصول إلى األرض أو العمل، أو الحصول على الخدمات 

فقط  ليس  الواسع،  بمعناه  التصريح  يفهم  المعنى،  وبهذا  األساسية.  اإلنسانية  واالحتياجات 

كوثيقة مادية بل كـ "إذن" للقيام بعمل شيء ما، وذلك ألن العديد من القواعد واإلجراءات يمكن 

اعتبارها بمثابة تصاريح "خفية" تتدخل بشدة في حياة الفلسطينيين. فعلى سبيل المثال، أجاز 

الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( لما يعرف ب "لجان القبول"47 بممارسة صالحياتها )والتي منها 

تحديد من يمكنه شراء مسكن في منطقة ما( في المجتمعات التي ال يتجاوز عدد سكانها الـ4٠٠ 

أسرة في مناطق النقب والجوالن، مما يشكل صالحية خفية تتمثل في منح او حجب االذن في 

السكن؛ االمر الذي يجعل من الناحية العملية  من المستحيل على الفلسطينيين الذين يحملون 

جنسية إسرائيلية االنتقال للسكن في تلك التجمعات.

الحرمان من حرية الحركة 

فرض نظام خاص للتصاريح في الخليل من خالل بروتوكول الخليل. فكون البلدة القديمة واقعة 

والسيطرة  العسكرية  األوامر  خالل  من  اإلسرائيلية  لإلدارة  خضعت  فقد   ،)H2( منطقة  داخل 

الفعلية على األرض. وعلى الرغم من أن نقاط التفتيش والمناطق المغلقة ليست مقتصرة على 

أشباح".  "بلدة  إلى  القديمة  البلدة  حّول  قد  اإلغالقات  وتأثير  التفتيش  نقاط  عدد  فإن  الخليل، 

فحتى كانون الثاني ٢٠١5، كان هناك ١9 حاجز تفتيش ثابت في منطقة )H2( يتواجد فيه جنود 
االحتالل بصورة دائمة مما يعيق حرية الحركة آلالف الفلسطينيين يوميًا.48

47  قانون "لجان القبول – admission committees"، صادق عليه الكنيست بتاريخ 2 شباط 2011، وهو أحد القوانني االرسائيلية 

العنرصيّة ويستهدف فلسطينيي الداخل عرب متكني هذه اللجان من رفض السامح للفلسطينيني من السكن فيام يعرف بالبلدات 

انظر: عدالة، املركز  الجليل والنقب.  الواقعة يف مناطق  الفلسطينية.  الجامهرييّة - وهي تجمعات يهودية منترشة عىل االرايض 

الجامهرييّة  للبلدات  يتيح  الذي  القبول"  "لجان  قانون  تصادق عىل  العليا  املحكمة  ارسائيل،  العربية يف  االقلية  لحقوق  القانوين 

https://www.adalah.org/ar/content/view/1762 :اليهوديّة إغالق أبوابها أمام العرب، متوفر عىل

48  أنظر: 
OCHA oPt, Hebron: Access restrictions amidst increased violence further undermine living conditions, 2015. 
Available at: https://www.ochaopt.org/content/hebron-access-restrictions-amidst-increased-violence-further-
undermine-living-conditions
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له 
ّ
"الحياة هون غير طبيعية، مرورنا من الحاجز بشكل يومي، أي غرض بدنا ندخ

بنالقي صعوبة وخاصة المواد األساسية متل الطحين والغاز أو األشياء الكبيرة 

أو حتى كنباية، هاي بتستغرق وقت طويل لحتي تدخل،  الغسالة  أو  كالثالجة 

بدك تسوي تنسيق مع ضابط المنطقة، وضابط المنطقة بّده يعطي أوامر للجيش، 

وهاد إشي بستغرق وقت طويل، أحيانا قنينة الغاز بتقعد 4 ساعات على الحاجز 

لحتى يسمح تدخل البيت."

 عماد أ. س، مواطن من حي تل الرميدة في البلدة القديمة

مقابلة أجريت في ١٦ آذار ٢٠١٦ 

التغييرات على عدد نقاط التفتيش واإلغالقات تحدث إنعكاسًا للوضع األمني والسياسي، وعادة 

ما تستخدم كوسيلة  للعقاب الجماعي. فضرورة الخضوع الجراءات التفتيش واالستجواب عدة 

ل من مكان إلى آخر للعمل، أو المدرسة، أو الزيارات االجتماعية، أو التسوق 
ّ
مرات يوميًا أثناء التنق

على  قوي  وتأثير  عام،  بشكل  القديمة  البلدة  ألهالي  اليومية  الحياة  سير  على  سلبي  تأثير  له 

شريحتي األطفال، 49والنساء،50 بشكل خاص. 

لقد قام جيش االحتالل ما بين ٢9 تشرين األول ٢٠١5 و١9 أيار ٢٠١٦ بإغالق حي تل الرميدة وإعالنه 

منطقة عسكرية مغلقة،51  وقد أجبر مثل هذا األجراء سكان الحي على تسجيل أسماءهم لدى 

أيار ٢٠١٦، وأن يمّروا  الثاني ٢٠١5 وحتى منتصف شهر  جيش االحتالل بدءًا من شهر تشرين 

ثم يسمح  ومن  إقامتهم،  مكان  من  الجنود  يتحقق  محددة حيث  تفتيش  نقطة  عبر  ذلك  بعد 

لهم بالوصول إلى بيوتهم. وقد منع جنود االحتالل األشخاص من غير الساكنين في الحي من 

الوصول إليه. ونتيجة لهذا الوضع، كان سكان الحي ال يغادرون منازلهم سوى للذهاب إلى العمل 

وأدت هذه  بزيارتهم.  أصدقائهم  أو  ألقاربهم  ولم يسمح  ملّحة،  أخرى  أمور  ألية  أو  المدرسة  أو 

49  أنظر: 
Weibel, C., Protective accompaniment helps children reach school safely in Hebron’s troubled Old City, 2016. 
Available at: http://www.unicef.org/oPt/Story_-_protective_presence_in_Hebron_-_March_2016.pd

50  أنظر:
Couzinet, J., Fear and exhaustion in the Old City of Hebron. Middle East Eye, 21 March 2016. Available at: 
http://www.middleeasteye.net/news/fear-and-exhaustion-old-city-hebron495610099-

51  أنظر:
International Solidarity Movement, Open The Zone: Palestinians are people – not numbers, 2016. Available at: 
https://palsolidarity.org/05/2016/open-the-zone-palestinians-are-people-not-numbers/; Amnesty International, 
International Public Statement: Israeli authorities must end collective punishment of Palestinians in Hebron, 
protect human rights defenders in the city, 2016. p. 5. Available at: https://www.amnesty.org/en/documents/
mde2016/3529/15/en/
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الظروف القاسية إلى التهجير القسري لما ال يقل عن ثالث عائالت إلى خارج المنطقة.52 حتى عند 

عدم اإلعالن رسميا عن وجود "مناطق مغلقة"، يبقى قول الفصل في واقع األمر لتحديد من يمكنه 

المرور عبر نقاط التفتيش في البلدة القديمة بيد جنود االحتالل، الذين غالبًا ما يتجاوزون ما منح 

لهم من تفويض، وذلك باتخاذ قرارات تعسفية بإغالق نقطة تفتيش معينة ليحرموا بذلك جميع 

الفلسطينيين من الوصول إلى الحي.53 

والمناطق  المنازل  وأسطح  المنازل،  من  كل  على  أثرًا  المرور  حركة  على  المفروضة  القيود  تلحق 

الواقعة بجوار المستعمرات، بما في ذلك الشوارع التي تربط المستعمرات إحداها باألخرى. فقد 

قامت إسرائيل على سبيل المثال بفتح وإغالق شارع الشهداء أمام حركة مرور المركبات مرة تلو 

 
َ
حاليا مفتوح  الشارع  من  جزء صغير  وجود  مع   ،١994 عام  اإلبراهيمي  الحرم  مذبحة  منذ  األخرى 

للمشاة الفلسطينيين وليس للمركبات،54 في مخالفة صريحة للمادة 9 من بروتوكول الخليل. وهذا 

يجعل المقيمين في البلدة القديمة يقضون وقتًا أطول لاللتفاف والوصول إلى البلدة. كما أدى 

إغالق جيش االحتالل لألبواب األمامية للبنايات باللحام الى إجبار العائالت على استخدام طرق 

بديلة مثل األبواب الخلفية أو أسطح المنازل من أجل دخول ومغادرة منازلهم.55 

الحرمان من الحقوق االجتماعية والثقافية 

يؤثر نظام استصدار التصاريح أيضًا على حق الفلسطينيين في الحصول على سكن مالئم في 

المباني،  وترميم  للبناء  تراخيص  طلبات  تقديم  عملية  في  تتدخل  فإسرائيل  القديمة.  البلدة 

متذّرعة بذلك "ألسباب أمنية". وهذا ما حدث مع عائلة الشرباتي التي استولى جيش االحتالل 

52  أنظر:
B'Tselem, New restrictions on movement in Hebron and environs disrupt lives and constitute prohibited 
collective punishment, 2015. Available at: http://www.btselem.org/freedom_of_movement/20151105_hebron_
area.

53  مقابالت أجراها مركز بديل مع كٍل من عبد املجيد ك، وتوفيق ج؛ أنظر أيضاً: 
Norwegian Refugee Council, Driven Out: The Continuing Forced Displacement of Palestinian Residents from 
Hebron's Old City, 2013. p. 40 & 32. Available at: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/driven-out-the-
continuing-forced-displacement-of-palestinian-residents-from-hebrons-old-city.pdf.

54  حتى تاريخ 5 أيار 2016، كانت الطريق الوحيد املتاحة للفلسطينيني تقع بني نقطتي التفتيش املقامة يف شارع الشهداء والدبويا، 

املصدر:
International Solidarity Movement, Open The Zone: information on CMZ and Hebron, 3 May 2016. Available at: 
http://palsolidarity.org/05/2016/open-the-zone-information-on-cmz-and-hebron2-/.

55  أنظر:
Eye on Palestine, Israeli Forces Weld Shut the Doors of an Elderly Palestinian Woman's House on Shuhada 
Street, 19 January 2015. Available at: http://www.poica.org/details.php?Article=7464.; Hebron Rehabilitation 
Committee, On the Old City of Hebron, 2016. Available at: http://www.hebronrc.ps/index.php/en/old-city/
political-situation.
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على سطح منزلها لتثبيت نقطة مراقبة عسكرية، حيث منعوا بعد ذلك من ترميم منزلهم.56 فبناء 

وترميم المنازل أصبح مهمة مرهقة من جميع النواحي بدءًا بالقانونية وحتى اللوجستية. 

يؤدي نظام استصدار التصاريح في البلدة القديمة كذلك إلى انتهاك حقوق أخرى مثل الحق في 

التعليم والعبادة.57 فهناك 4,٢٠٠ طفل ممن يدرسون في ١5 مدرسة في مختلف أنحاء المدينة 

عادة  وهم  مدارسهم.58  وإلى  من  طريقهم  في  يوميًا  التفتيش  نقاط  عبر  المرور  على  يجبرون 

أو  واالعتداءات  طويل،  لوقت  واالنتظار  الجسدي،  والتفتيش  حقائبهم  لتفتيش  يتعّرضون  ما 

احتجازهم عند نقاط التفتيش هذه.59 ويحتاج األطفال ألن يسلكوا طرقًا التفافية طويلة للوصول 

إلى مدارسهم، وفي بعض الحاالت، كما هو الحال في طريق "المصلين" فإن هناك سياج يفصل 

ما بين الطريق المعّبد )الخاص الستخدام المستعمرين( عن طريق ترابي غير معبد يقع بجانبه 

)الستخدام الفلسطينيين(.60 ويعيق مثل هذا الوضع حصول هؤالء األطفال على التعليم إلى حد 

كبير.61 وعالوة على ذلك، فقد أثرت القيود اإلسرائيلية وهجمات المستعمرين على الطالب وهم 
في طريقهم إلى المدرسة على جودة التعليم في الصف وعلى مستوى تحصيلهم العلمي.62

2( التمييز في التنظيم والتخطيط الحضري

يتكون  قمعي  وتخطيط  تنظيم  إلطار  القديمة  البلدة  في  المقيمون  الفلسطينيون  يخضع 

والعهد  البريطاني،  واالنتداب  العثماني،  العهد  من  والموروثة  المنتقاه  األراضي  قوانين  من 

56  أنظر: 
Adamczyk, S., Norwegian Refugee Council, Driven Out: The Continuing Forced Displacement of Palestinian 
Residents from Hebron's Old City, 2013. p. 41. Available at: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/driven-
out-the-continuing-forced-displacement-of-palestinian-residentsfrom-hebrons-old-city.pdf.

57  بالنسبة ألصحاب املحالت التجارية عىل سبيل املثال، فإن حصولهم عىل ترصيح عمل أو إذن بفتح محالتهم ليس بالحسبان، وذلك 

لوجود عقبتني تعيقان أعاملهم هناك هام: األمر العسكري بإغالق الشارع، واألمر العسكري بإغالق املحالت التجارية.

58  أنظر:
Reliefweb, Hebron Violence Takes a Toll on Children, 2016. Available at: http://reliefweb.int/report/occupied-
palestinian-territory/hebron-violence-takes-toll-children

59  أنظر:
SOS Children Villages International, Hebron Violence Takes a Toll on Children, 2016. Available at: http://www.
sos-childrensvillages.org/publications/news/http-daisy-8zz-en-test-sos-kd-org-publications-n

60  أنظر: 
Levy, E., Hebron: Separate Roads for Jews, Palestinians, 2013. YNet News. Available at: http://www.ynetnews.
com/articles/0,7340,L4353235,00-.html

61  أنظر: 
Lorber, B., The Daily Ordeal of Getting to School in Hebron, Electronic Intifada, 16 December 2011. Available 
at: https://electronicintifada.net/content/daily-ordeal-getting-school-hebron/10698

62  أنظر:
Ma’an Development Center, Hebron Destroyed from Within, September 2008. Available at: http://www.
badil.org/en/resources/documents/individual-studies.html?download=75:hebron-destroyed-from-within-
fragmentaion-segrgation-and-forced-displacement
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الخليل، ومجموعة واسعة من  بروتوكول  المنصوص عليها في  اللوائح  والمستمّدة من  األردني، 

واستبدالهم  اليهود  غير  السكان من  لتهجير  إطار مصمم  اإلسرائيلية. وهو  العسكرية  األوامر 

بمستعمرين إسرائيليين-يهود. وعلى هذا األساس، احتفظ جيش االحتالل بالسيطرة التامة على 

عملية التخطيط والبناء، بدءًا من عملية تصّور مرورا بإعداد إستراتيجية شاملة للمنطقة وانتهاءًا 

بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.

أثر  له  قرار تخطيط تنظيمي  ذاته  بحد  و)H2( هو   )H1( إلى منطقتين:  الخليل  تقسيم مدينة 

على  تامة  إسرائيل سيطرة  التقسيم  منح هذا  القديمة. فقد  البلدة  المقيمين في  على  ملحوظ 

أنه يسمح  التي يقيم فيها نحو 4٠,٠٠٠ فلسطيني،63 كما   )H2( التخطيط الحضري في منطقة

الفلسطينيين  يمنح  لم  في حين  للمساحة،  والمستقبلي  الحالي  االستخدام  بتحديد  إلسرائيل 

أية فرصة للتأثير على، أو المشاركة في وضع واتخاذ قرارات التنظيم والتخطيط المدني الخاصة 

بأحيائهم ومنازلهم. 

كذلك يمكن مالحظة الهيمنة اإلسرائيلية على التنظيم والتخطيط في االكتشافات األثرية، مثلما 

هو الحال في أعمال التنقيب في تل الرميدة التي بدأت في كانون الثاني عام 64.٢٠١4 كما تنوي 

إسرائيل بناء "المسار التوراتي"65 الذي من شأنه أن يقسم الحي الفلسطيني إلى قسمين، وذلك 

بهدف توفير "منظر بانورامي" لكل من البلدة القديمة والحرم اإلبراهيمي.66 تنفيذ هذه الخطة 

يشكل فرضا لألمر الواقع المتمثل في توسيع المستعمرة القائمة في تل الرميدة،67 بهدف جذب 

الحفريات،  إذا ما استمرت  المنطقة وتوطينهم فيها. وبذلك فإنه  إلى  المستعمرين  المزيد من 

يصبح طرد السكان الفلسطينيين وزيادة عدد سكان المستعمرة احتمااًل حقيقيًا.68 

63  أنظر: 
OCHA oPt, The Humanitarian Impact of Israeli Settlements in Hebron City, November 2013. Available at: 
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_hebron_H2_factsheet_november_2013_english.pdf

64  أنظر:
EAPPI, Archaeological excavations in Tel Rumeida in Hebron expand and destroy more Palestinian land, 19 
June 2014. Available at: https://www.eappi.org/en/blog/archaeological-excavations-in-tel-rumeida-in-hebron-
expand-and-destroy-more-palestinian-land; (hereinafter: EAPPI). Hanna, M., The Dark Role of Archaeology 
in the Battle for Hebron's Tel Rumeida, Ma'an News Agency, 29 November 2015. Available at: https://www.
maannews.com/Content.aspx?id=769069; Emek Shaveh, Update: The Archaeological Excavations in Tel 
Rumeida, Hebron, 2014. Available at: http://alt-arch.org/en/update-the-archaeological-excavations-in-tel-
rumeida-hebron; (hereinafter: Emek Shaveh). Eye on Palestine, The Israeli authorities conduct excavations 
and uproot trees in Hebron, 2014. Available at: http://www.poica.org/details.php?Article=6256; Strickland, 
P.O., Settler-Driven Archaeology Plan Threatens to Push Hebron Family off Farmland, Electronic Intifada, 
23 January 2014. Available at: https://electronicintifada.net/content/settler-driven-archaeology-plan-threatens-
push-hebron-family-farmland/13104.

)EAPPI( ،65  املصدر السابق

 )EAPPI( ،66  املصدرالسابق

 )EAPPI( ،67  املصدر السابق

)Emek Shaveh( ،68  املصدر السابق
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رخـــص البنــــاء

بروتوكول  من   ١١ المادة  فإن  القديمة،  البلدة  في  البيوت  وترميم  البناء  برخص  ق 
ّ
يتعل فيما 

بجوار  الواقعة  المباني  بناء وترميم  البروتوكول تفرض قيودًا على  والملحق 3 من ذات  الخليل، 

بعض المناطق المحددة. فالتنسيق مع السلطات اإلسرائيلية ضروري ألي فلسطيني يريد اقامة 

اإلبراهيمي،  الحرم  أمتار( ويقع على بعد 5٠ مترًا من كٍل من  ارتفاعه عن طابقين )٦  بناء  يزيد 

اليهودية،  المقابر  الرميدة(،  إبراهيم، بيت رومانو، بيت هداسا، وتل  )أبونا  المستعمرات األربعة 

قبري روث ويشاي، تل الجعابرة، والطريق الذي يربط بين الحرم اإلبراهيمي وكريات أربع. وعالوة 

على ذلك، فإن التنسيق المسبق ضروري ايضا القامة اي بناء يزيد ارتفاعه عن ثالثة طوابق )9 

وغير  سكنية  غير  مباٍن  لبناء  وكذلك  المذكورة،  المناطق  من  متر   ١٠٠-5٠ بعد  على  ويقع  أمتار( 

تجارية على بعد ١٠٠ متر من تلك المناطق، أو مباٍن ومؤسسات من المتوقع أن يجتمع فيها أكثر 

من 5٠ شخصًا في آن واحد، أو مباٍن يزيد ارتفاعها عن طابقين )٦ أمتار( على كال جانبي الطريق 

الذي يربط بين كريات أربع والحرم اإلبراهيمي. ومثل هذه القيود ال تسمح للفلسطينيين بالتوسع 

العمراني ألغراض النمو السكاني الطبيعي والتنمية. 

وعلى  اإليد  وعلى  الكتف  على  مناقلة  ه، 
ّ
كل القديم  البيت  قدام  "بنيت 3 طوابق 

العربيات، أجت اإلدارة المدنية تسأل: شو بتعملو؟ قلتلهم أنا عم ببني، قالولي 

ممنوع البنا، قال هاي منطقة عسكرية، قلتله أنا ماخد رخص من البلدية، والبلدية 

هي المسؤولة وبدفع فواتيري كهربا ومي وخدمات، قال إنت ممنوع تبني أكتر من 

9م، قلتلهم أنا مش باني أكتر من 9م، الطابق الثالث عندي مش معقود."

 عبدالمجيد أ. ك، مواطن من حي تل الرميدة في البلدة القديمة

مقابلة أجريت في ٢5 شباط ٢٠١٦ 

3( الحرمان من الوصول إلى الموارد الطبيعية والحصول على الخدمات 

الموارد الطبيعية في األراضي الفلسطينية المحتلة  تسيطر إسرائيل بصورة غير قانونية على 

من خالل آليات عسكرية وسياسية. فباإلضافة إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على هذه 

األساسية  الخدمات  على  الحصول  من  ممنهج  وبشكل  أيضًا  تحرمهم  إسرائيل  فإن  الموارد، 

الحرائق(،  اطفاء  المدني )وخصوصا  الدفاع  الصحية، وخدمات  والخدمات  والكهرباء،  المياه،  مثل 

وخدمات الصيانة األساسية وغيرها. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم 

على  للمحافظة  كاٍف  والحق في مستوى معيشة  التعليم،  الحق في  األساسية، مثل  اإلنسانية 

الصحة والرفاهية لهم وألسرهم، بما في ذلك الحق في الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية، 
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للتمييز،  التعرض  عدم  في  حقهم  تنتهك  أنها  كما  الضرورية،69  االجتماعية  الخدمات  وكذلك 

وذلك لكون المستعمرين يتلقون عددًا أكبر من الخدمات وذات جودة أفضل. فعلى سبيل المثال، 

وفي الفترة مابين تشرين األول ٢٠١5 وشباط ٢٠١٦، كان جيش االحتالل والمستعمرين مسؤولين 

الضفة  في  الطبية  الخدمات  على  الحصول  من  الفلسطينيين  حرمان  فيها  تم  حادثة   ١٢3 عن 

الغربية.70 

وفيما يتعلق بحالة األرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، فإن القانون الدولي اإلنساني ينص 

على أن تقوم قوات االحتالل "باتخاذ كافة التدابير، قدر اإلمكان، للمحافظة على وضمان النظام 

العام والسالمة العامة "، كما وعليها "ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة فضاًل 

عن توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان تحت االحتالل". وتؤكد المادة 5٦ من اتفاقية جنيف 

الرابعة على أنه من واجب قوات االحتالل ان تسمح " لجميع طواقم الخدمات الطبية بكل فئاتهم 

بأداء مهامهم".71 

الواقع في مدينة الخليل مختلف تمامًا. فإسرائيل ال تقدم الخدمات للفلسطينيين في  بيد أن 

منطقة )H2( حتى في حاالت الطوارئ، وغالبًا ما تعيق قوات االحتالل عمليات تقديم الخدمات من 

قبل الجانب الفلسطيني. وفي هذا السياق، يمكن القول بأن الواقع الذي نشأ بموجب بروتوكول 

الخليل يجعل من انتهاك حقوق الفلسطينيين أمرًا ممكنًا، مما يدعم الرأي القائل بأن بروتوكول 

الخليل ال يتماشى بشكل تام مع القانون الدولي وحقوق اإلنسان، بل هو نتيجة الختالل توازن 

القوة بين الطرفين الموقعين. فاالنتهاكات المستمرة للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 

الخليل، يمكن  بروتوكول  أفعالها استنادًا ألحكام  التي تبرر  اإلنسان من قبل إسرائيل،  لحقوق 

أن يشكل أساسًا لطلب إلغاء البروتوكول، أو على األقل تعديله إلى حد تصبح نصوصه وأحكامه 

متوافقة مع القانون الدولي ومبادئه. 

السكان الفلسطينيون في البلدة القديمة محرومون من خدمات الطوارئ، مثل سيارات اإلسعاف 

أو سيارات اإلطفاء. فالقيود المفروضة على الوصول إلى مناطق )H2( تؤخر أو حتى تمنع سيارات 

اإلسعاف من الوصول إلى المرضى والقيام بعملية اإلخالء، األمر الذي يشكل انتهاكًا للعديد من 

69  أنظر:
1948 General Assembly resolution 217(III), The Universal Declaration of Human Rights, 10 December, Articles 
25 and 26. Available at: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

70  أنظر:
Medical Aid for Palestinians, Healthcare Denied: The impact of checkpoints on ambulance access, 2015. 
Available at: http://www.map-uk.org/news/archive/post/-369healthcare-denied-the-impact-of-checkpoints-on-
ambulance-access

71  أنظر:
ICRC, Occupation and international humanitarian law: questions and answers, 4 August 2004. Available at: 
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/634kfc.htm; Fourth Geneva Convention, Article 56.
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االتفاقيات الدولية.72 ويقّدر الهالل األحمر الفلسطيني أن الوقت الالزم للوصول إلى المرضى قد 

القديمة. وعندما  البلدة  المتوسط بسبب عمليات اإلغالق في  إلى ١7 دقيقة في  ازداد من سبع 

تحتاج طواقم الهالل االحمر لتنسيق خدماتهم مع جيش االحتالل، فإن عليهم عادة أن يمروا 

عبر نقطة تفتيش حيث يصبح متوسط الزمن الالزم للوصول إلى المريض 47 دقيقة.73 ويعتبر 

هذا وقتا طويال، حيث أن العديد من الفلسطينيين قد توفوا نتيجة للتأخير في تقديم المساعدة 

الطبية.74 

"... يعني يوم بيوم بنعاني من المشاكل، اسعاف ممنوع يدخل، دكتور ممنوع 

يدخل، صار عّنا عّدة حاالت طوارئ ممنوع االسعاف يدخل بالمرة، بال٢٠١٠ فقط 

تعرضت  طبعا  بيتنا،  حد  يدخل  وسمحولو  كله  الحي  يدخل  االسعاف سمحولو 

زوجتي لحالتين والدة ومات أطفالي بالوالدة، كانت الساعة ١٢ بالليل كانت زوجتي 

المدنية  االدارة  مع  يحكو  وهم  الصليب  مع  نحكي  قعدنا  ازا  وطبعا  تولد  بدها 

لينّسق، بكون الولد نازل أو ميت، لهيك نزلنا مشي، فوصلنا المشفى، كان متوفي. 

األحمر  الصليب  مع  بشهر  قبل  نّسقنا  بتوأم،  حامل  زوجتي  كانت  سنة،  تاني 

واالرتباط الفلسطيني، اتصلنا عالساعة ١٢ أو ١ يعني قبل بساعة بالصليب، انه 

في عّنا حالة والدة وبدنا اسعاف، دخلولنا االسعاف بعد بساعة، والطريق ما بتاخد 

لنا زوجتي االسعاف ونزلنا، في الطريق 
ّ
5 دقايق لمستشفى عالية مش بعيد، دخ

لوال الصليب كان متواصل مع االرتباط االسرائيلي وماشي قدامنا وال كان الحاجز 

ما بده يعّدينا، وصلنا المشفى كان متوفي واحد من االطفال والتاني عايش، لو ما 

عدينا الحاجز التاني كان راح التاني، اللي هو هئيت ]اآلن[ بالصف التالت اسمه 

عيسى، هدول الحالتين من المعيقات االسرائيلية بالنسبة للطوارئ واالسعاف، 

كان في الي عم ساكن قبل من بيتي بشوي صابته ازمة قلبية وما سمحو لالسعاف 

تدخله ع بيته، والجندي ع باب بيته رفض يساعده وتوفى ع باب بيته من دون ما 

يقدموله اي مساعدة او يدخلوله االسعاف."

 تيسير أ. أ، مواطن من حي تل الرميدة في البلدة القديمة

مقابلة أجريت في ٢5 شباط ٢٠١٦ 

72  أنظر:
ICRC, Explanatory note to the Memorandum of Understanding and the Agreement on Operational 
Arrangements, 18 November 2011. Available at: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/redcross-
crescent-movement/31st-international-conference/-31international-conference-mou.htm

73  أنظر:
OCHA oPt, Humanitarian Update. Special Focus: The Closure of Hebron's Old City, 2005. Available at: https://
www.ochaopt.org/documents/ochahu0705_en.pdf

74  مقابلة أجراها مركز بديل مع عبداملجيد ك، بتاريخ 25 شباط 2016.
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صارت حريقة بالسنة اللي فاتت عند جارنا اتصلنا باالطفائية التنسيق طول فانحرق 

البيت وكل اثاثه. يعني السنة اللي فاتت ٢٠١5 صار عنا حريقة، المستوطنين رموا 

على البيت شعلة نار، اجت االطفائية الفلسطينية ما رضيو يدخلوها.

 عبدالمجيد أ. ك.، مواطن من حي تل الرميدة في البلدة القديمة

مقابلة أجريت في ٢5 شباط ٢٠١٦ 

يختلف الوضع المعيشي للفلسطينيين مع الوضع المعيشي للمستعمرين الذين يقيمون في 

يتعلق  وفيما  مستمر.  بشكل  الخدمات  كافة  على  يحصلون  المستعمرين  الن  القديمة  البلدة 

بالمواصالت، على سبيل المثال، فإن المستعمرين من كريات أربع والمستعمرين اإلسرائيليين 

في البلدة القديمة يتمتعون بإمكانية ركوب الحافالت المتوجهة من الخليل إلى القدس. وهذه 

الطرق في واقع األمر مقسمة: فبينما ال يمنع الفلسطينيون من استخدامها بشكل رسمي، فإن 

للمياه، فالمستعمرات مرتبطة بشبكة  أما بالنسبة  اإلسرائيليين وحدهم قادرين على ركوبها.75 

الضفة  في  بالفلسطينيين  مقارنة  يوميًا  ماء  لتر   3٠٠ على  مستعمر  كل  يحصل  حيث  مياه،76 

الغربية؛ حيث يحصل الفلسطيني على كمية تتراوح ما بين 73 إلى ١3٦ لتر يوميًا. 

4( قمــع المقاومة

أكدت قرارات األمم المتحدة المختلفة على مر السنين شرعية المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل 

اإلسرائيلي العدواني. فقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ٢4/33 الصادر في ٢9 تشرين 

الثاني عام ١978، على سبيل المثال، "يعيد التأكيد على شرعية كفاح الشعوب من أجل االستقالل 

واالحتالل  واألجنبية،  االستعمارية  الهيمنة  من  والتحرر  الوطنية،  ووحدتها  أراضيها،  وسالمة 

األجنبي، بكافة الوسائل المتاحة، وعلى وجه الخصوص الكفاح المسلح". 

إاّل أن القمع اإلسرائيلي غير المشروع للمقاومة هو واقع مستمر، حيث تستعمر إسرائيل األرض 

الفلسطينية وتهجر شعبها قسرًا. وتشتمل هذه السياسة على الهجمات أو الحروب العسكرية 

والحصار،  اإلغالق،  وعمليات  الجماعي،  والعقاب  المشروع  غير  والقتل  واالجتياحات،  الممنهجة، 

والحبس، والتعذيب، وقمع حرية التعبير والتجمع، وكذلك تجريم المقاومة المدنية أو العصيان 

المدني. ويؤثر قمع وتجريم المقاومة هذا على األفراد، واألسر والتجمعات، مما يخلق بيئة غير 

مستقرة من الترهيب، والخوف والمعاناة الجماعية. 

75  أنظر:
Maan News Agency, Israeli report details services to settlers in West Bank, 8 June 2015. Available at: https://
www.maannews.com/Content.aspx?id=765849

76  املصدر السابق.
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األعداد الكبيرة من قوات االحتالل وتواجدها المستمر في البلدة القديمة تسبب التوتر والعنف هذا 

باالضافة الى االستخدام المفرط للقوة، وإساءة استخدام السلطة من قبل جنود االحتالل. فكثير من 

العائالت الفلسطينية قد تركت المنطقة بحثًا عن أماكن أكثر أمنًا، أو بكل بساطة بحثًا عن حياة 

طبيعية بعيدًا عن الواقع اليومي من عمليات اقتحام المنازل، ومصادرة الممتلكات، واالعتداءات، 

تزال  ال  عائالت  هناك،  ذلك  جانب  الى  والمسيئة.77  المهينة  والمعاملة  التعسفية،  واالعتقاالت 

تعيش في بيئة قهرية خلقتها إسرائيل وال تزال تقبع في منازلها وتواصل حياتها على الرغم من 

الضغوط والقيود التي تفرضها هذه السياسة وغيرها من السياسات األخرى. 

عمليات القتل خارج إطار القانون

بحسب المادة 43 من لوائح الهاي لعام ١9٠7، والتي هي انعكاس لقاعدة عرفية من قواعد القانون 

الدولي العرفي، فإنه يتوجب على إسرائيل بصفتها سلطة االحتالل المحافظة على النظام العام 

والسالمة العامة في األرض الفلسطينية المحتلة. وفي حالة االحتالل الذي ال ترقى فيه األعمال 

القتالية إلى استخدام السالح، فإن على إسرائيل كي تفي بواجباتها أن تلجأ إلنفاذ واتباع القواعد 

المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وبذلك فإن المعايير المبنية على القانون 

الدولي لحقوق اإلنسان الى جانب تلك الواردة في القانون الدولي االنساني، فيما يتصل بإنفاذ 

القانون تصبح سارية في ظل االحتالل الحربي.78 

قامت قوات االحتالل ما بين ١ تشرين األول ٢٠١5 و٢4 آذار ٢٠١٦ بقتل ٢٢ فلسطينيًا في البلدة 

القديمة،79 العديد من عمليات القتل تلك بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء،80 وهي عمليات كانت 

شائعة في البلدة القديمة حتى ما قبل ما يسمى بـ"موجة العنف" التي بدأت في شهر تشرين 

األول ٢٠١5. من ذلك؛ انه تم قتل فتاة فلسطينية )١9 عاما( في ٢٢ أيلول ٢٠١5 دون وجه حق عند 

77  أنظر:
B’Tselem and Association for Civil Rights in Israel, Ghost Town: Israel’s Separation Policy and Forced Eviction 
of Palestinians from the Center of Hebron, 2007. Available at: http://www.acri.org.il/pdf/ghosttown.pdf

78  أنظر:
Al-Haq, Unlawful Killing of Palestinians by Israeli Occupying Forces, 2015. Available at: http://www.alhaq.
org/advocacy/topics/right-to-life-and-body-integrity/-982unlawful-killing-of-palestinians-by-israeli-occupying-
forces?format=pdf

79  أنظر: 
Hebron Rehabilitation Committee, Two Palestinians Killed in Tel Rumeida on March 24 ,2016 ,24 March 2016. 
Available at: http://www.hebronrc.ps/index.php/en/news/2038-2038

80  أنظر:
Al-Haq, Unlawful Killing of Palestinians by Israeli Occupying Forces, 2015. Available at:  http://www.alhaq.
org/advocacy/topics/right-to-life-and-body-integrity/-982unlawful-killing-of-palestinians-by-israeli-occupying-
forces?format=pdf;

للحصول عىل قامئة بإسامء الفلسطينيني الذين قتلوا يف األرض الفلسطينية املحتلة وداخل الخط األخرض، أنظر املوقع:
http://www.alhaq.org/publications/list.of.palestinians.killed.pdf.
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الذي لم تكن  الوقت  القديمة، حيث اطلق عليها جندي الرصاص في  البلدة  نقطة تفتيش في 

تمثل فيه أي تهديد حقيقي، وتركت تنزف على األرض حتى وفاتها.81 هذه الحوادث هي بمثابة 

مثال على سياسة إسرائيلية واسعة بشأن إطالق النار بهدف القتل ضد المدنيين الفلسطينيين. 

كما أنه ال يتم التحقيق في مثل هذه األعمال من قبل السلطات اإلسرائيلية حسب األصول، بل 

الحكومة اإلسرائيلية وجيش  باالستحسان من قبل أعضاء  أنها غالبًا ما تقابل  األمر  في حقيقة 

االحتالل.82 وعالوة على ذلك، فقد ظهرت تسجيالت سمعية وبصرية في وسائل اإلعالم منذ شهر 

تشرين الثاني ٢٠١5 تعتبر أدلة على عبث جنود االحتالل في مسرح الجريمة واألدلة، وغالبًا عن 

طريق رميهم لسكاكين بجانب المهاجمين الفلسطينيين المزعومين لتبرير عمليات القتل على 
أنها دفاع عن النفس ضد هجمات الطعن.83

سمعت  القهوة  فنجان  وبشرب  وزوجتي  انا  جالس  كنت  الفيديو،  تصوير  »يوم 

ما شاهدت شاهدت  اول  الشارع.  باتجاه  توجهت  وكامرتي  انا  خرجت  نار،  اطالق 

اسود، سمعت صوت  وبنطلون  اسود  يرتدي جكيت  االرض كان  على  ملقى  شاب 

تاني، وجهت نظري وكاميرتي باتجاه الصوت الثاني وجدت شاب آخر ملقى على 

االرض وكان يرتدي جكيت سكني وكانت الدماء تخرج من وجهه. فرجعت بالكاميرا 

باتجاه الجنود ألنهم كانو يتجهو باتجاه الشاب اآلخر، وواضخ كان من خالل حركة 

هذا الشاب من خالل تحريكه باقدام الجنود كان ما زال على قيد الحياة في هديك 

اللحظات. في ثواني قليلة تجمع عدد كبير من الجنود وتم طردي من الشارع. فطفيت 

اتت سيارتين اسعاف  ماذا يحدث.  توثيق  اجل  اخرى من  زاوية  واخذت  الكاميرا 

وتوجهو الى شخص ثالث كان ملقى على االرض واتضح لي انه الجندي المصاب. 

ركزت كاميرتي باتجاه هذا الجندي وكانت اصابته واضحة جدًا من خالل التصوير 

انو اصابته طفيفة جدًا. بعد ادخال هذا الجندي في سيارة االسعاف سمعت جندي 

يستعد إلطالق النار فركزت عدسة كاميرتي باتجاه هذا الجندي خوفًا من ان يطلق 

81  أنظر:
Al-Haq, Special Focus: Unlawful Killings of Palestinians by Israeli Occupying Forces since September ,2015 
2015. Available at: http://www.alhaq.org/documentation/field-updates-970/2015-al-haq-special-focus-unlawful-
killings-of-palestinians-by-israeli-occupying-forces-since-september2015-

82  أنظر: 
Deger, A., Israeli soldier filmed killing wounded Palestinian finds support among Israeli politicians, Mondoweiss, 
27 March 2016. Available at: http://mondoweiss.net/03/2016/israeli-soldier-filmed-killing-wounded-palestinian-
finds-support-among-israeli-politicians/; Bergman, R., Israel’s Army Goes to War With Its Politicians, New York 
Times, 21 May 2016. Available at: http://www.nytimes.com/22/05/2016/opinion/sunday/israels-army-goes-to-
war-with-its-politicians.html?_r=0

83  أنظر: 
Mamoon Alabbasi and Linah Alsaafin, Questions raised over possible Israeli planting of knives on Palestinians, 
Middle East Eye, 16 November 2015. Available at: http://www.middleeasteye.net/news/questions-raised-over-
possible-israeli-planting-knives-palestinians1955592660-
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النار علّي. تقدم ]الجندي[ خطوتين او اكثر واطلق طلقة استقرت في رأس الشهيد 

عبد الفتاح الشريف رحمه الله، ادت الرصاصة الي ارتقائه شهيدًا على الفور.«

 عماد أ. س، مواطن من حي تل الرميدة في البلدة القديمة

مقابلة أجريت في ١٦ آذار ٢٠١٦ 

االعتقاالت التعسفية 

االحتالل  جيش  يستخدمها  أخرى  أساليب  هي  اإلدارية84  واالعتقاالت  التعسفية  االعتقاالت 

لقمع المقاومة واالحتجاجات. ففي شهر تشرين األول ٢٠١5 وحده، اعتقلت قوات االحتالل ٢45 

أو كوسيلة للضغط على السكان  الخليل.85 واستخدمت هذه االعتقاالت كعقاب  فلسطينيًا في 

أنه  بديل  أجراها مركز  التي  المقابالت  السكان خالل  العديد من  القديمة. وذكر  البلدة  لمغادرة 

توثيق  في  الناشطون  وكان  االحتالل.  قوات  قبل  من  مرات  عدة  تعسفي  بشكل  اعتقالهم  تم 

االنتهاكات التي يرتكبها جيش االحتالل والمستعمرون هم األكثر عرضة لالعتقال اإلداري. 

»زوجي صور جندي وهو بضرب بأخوي، ورفع الفيديو على النت، والجندي من وحدة 

غوالني، ضل حاطط نقرنا نازلين طالعين ما يترك قطعة من الشنتة اال يطلعها، 

ماخدين سوق  كنا  عالبيت،  مروحين  رمضان  الدنيا  كانت  نازلين  وزوجي  انا  فمرة 

اال  المفرق  على  الطريق  على  نزلنا  الحارة  بباب  ملهية  الناس  القديمة كل  بالبلدة 

ه 
ّ
الجندي بوقفنا مرق زوجي قله روح روح قله بدي استنى زوجتي، صّيح فيه وقل

بتطلب  اليوم  مرة  رابع  ه 
ّ
تل

ّ
قل ي هاتي هويتك، 

ّ
قل بتركها،  ما  نازل معها  ه 

ّ
قل روح، 

هويتي، ورغم اني متاكدة انك حافظ المعلومات اللي فيها اكتر مني، قلي روحي 

ه روح، أجا قعد جنبي، 
ّ
عالحيط، حجزني، زوجي شافني قال وين أروح صّيح فيه، قل

ه روح على الرصيف الثاني، مرقت سيارة حرس حدود، زوجي لحقها يحكي معهم 
ّ
قل

ه الجندي تعال معي بده يجرنا على جهة المستوطنة 
ّ
 بقل

ّ
لنخلص من الموضوع، اال

وفش حدا في الشارع، وكنت ناسية تلفوني بالبيت، الحل الوحيد كان إني أصّيح، 

الناس تنتبه، إمي سمعت الصوت، أجا  الدم طلع من حلقي عشان  صحت لحد ما 

84  "االعتقال اإلداري هو إجراء يسمح لقوات االحتالل باحتجاز سجناء إىل أجل غري مسمى بناء عىل معلومات رسية دون توجيه تهمة 

لهم أو السامح لهم باملثول أمام املحكمة"، تقرير حول االعتقال اإلداري، مؤسسة الضمري، كانون األول 2015.

85  أنظر: مؤسسة الضمري
Addameer, Israeli Occupation Arrests 1,195 Palestinians and Issues 128 Administrative Detention Orders, 
2015. Available at: http://www.addameer.org/news/addameer-israeli-occupation-arrests-1195-palestinians-
and-issues-128-administrative-detention
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"التيف"86 واجا الصليب االحمر وبلشت المؤسسات تبين والناس وعيت عالصوت، 

وهي اللي اتصلت عالصليب، فقالولهم اروى وزوجها، الجندي لما جّرنا مزع قميص 

جوزي، اسوارة كانت بايدي انقطمت، تاني يوم بحس بوجع بطلع على المراي بقطع 

زرقا، وضربلي ركبتي ببسطاره، وركبتي بطلت قادرة اتنيها، اجا حرس حدود وشرطة 

عي الشرطي بقول للجندي 
ّ
وحالة واخدو زوجي وربطوله عيونه وكلبشوه، بتيجي بتطل

على  ما وصلنا  بعد  معنا  تعالي  قالولي  تنادي، طبعا  لمن  ال حياة  والجندي  اتركه 

ه ما 
ّ
تل

ّ
ي نفس الجندي ادخلي جوا، قل

ّ
المستوطنة فوق نزلوني عند شجرة زيتون، قل

ي أنا 
ّ
ه ما بدخل بمحل مخبى الزم اقعد بمحل الناس شايفيني، قل

ّ
تل

ّ
بدخل جوا، قل

ه انت جيب الكرسي وانا 
ّ
تل

ّ
مش بسألك أنا بأمرك، فوتي واقعدي عالكرسي غاد، قل

ه انا مسلمة ممنوع 
ّ
تل

ّ
، قل ش فيَّ

ّ
بقعد هون بالشارع جابو وقعدت بالشارع، قعد يدف

ه أل، ألنهم 
ّ
تل

ّ
ي تشربي مّي؟ قل

ّ
ته كتير منرفز، قل

ّ
تلمسني، عّصب بزيادة، كلمتي خل

ك بكرا، أهل المنطقة كلهم تجّمعوا 
ّ
بالعادة لما يسألوك تشربي مّي وتقولي آه، بقل

وبدهم يدخلو على المنطقة اللي قعدنا فيها، الجيش منعهم، باآلخر رّوحنا والوضع 

قة جندي ٢٠ سنة بتحكم بالعالم.«
ّ
ه خل

ّ
كان جدا مستفز، كل

 أروى أ. هـ، مواطنة من حي تل الرميدة في البلدة القديمة

مقابلة أجريت في ٢٢ شباط ٢٠١٦

غالبًا ما يكون الضحايا من األطفال الذين يعتقلون من بيوتهم في منتصف الليل، أو في بعض 

األحيان من الشارع مباشرة. وبموجب القانون الدولي، فإنه ينبغي إبالغ كل من األطفال ووالديهم 

أو أولياء أمورهم عن أسباب االعتقال، وأن يكون أحد الوالدين أو المحامين حاضرًا وقت االعتقال،87 

أاّل  أقرب وقت ممكن، وينبغي  له في  االعتقال، ينبغي توفير محاٍم  الطفل تحت  وعندما يصبح 

يتعرض الطفل لسؤ المعاملة الجسدية أو النفسية بتاتًا. وقد دفعت األعمال التي يرتكبها جيش 

في   )UNICEF( للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  تعلن  الفلسطينيين ألن  األطفال  بحق  االحتالل 

العام ٢٠١3 بأنه: "يبدو أن سوء معاملة األطفال الفلسطينيين في ظل نظام االعتقال العسكري 

اإلسرائيلي هي عملية واسعة االنتشار، وترتكب بصورة منظمة وممأسسة".88 وتأكدت دقة هذا 

86  التيف: بعثة التواجد الدويل املؤقت يف مدينة الخليل )TIPH(: هي بعثة رصد مدنيّة تتكون من ممثلني عن ست دول تقوم برصد 

آثار االحتالل عىل إمكانية مامرسة الفلسطينيني لحياتهم الطبيعية.

87  أنظر:
Al-Haq, Israeli Military Arrests More than 20 Palestinian Children in Hebron, 2013. Available at: http://www.
alhaq.org/documentation/weekly-focuses/-691israeli-military-arrests-more-than-20-palestinian-children-in-
hebron

88  أنظر:
UNICEF, Children in Israeli Military detention; Observations and Recommendations, 2013. Available 
at: http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_
Recommendations_-_6_March_2013.pdf
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قرب  واحد  أسبوع  في  ٢٠ طفاًل  من  أكثر  االحتالل  اعتقل جيش  عندما  وجيزة  فترة  بعد  اإلعالن 

وتعرض  المحامين.89  أحد  أو  والديهم  حضور  دون  الخليل  في  القديمة  البلدة  في  مدرستهم 

هؤالء األطفال للتهديد من قبل جنود االحتالل بتعذيبهم أو سجنهم لفترة طويلة إذا لم يدلوا 

تسلم  لم  وكذلك  محامي.90  حضور  دون  معهم  التحقيقات  أجريت  كما  المطلوبة.  بالمعلومات 

النساء من االعتقاالت اإلسرائيلية، حيث تم اعتقال 4 نساء فلسطينيات في الخليل في شهري 
تشرين الثاني وكانون األول من العام ٢٠١5. 91

االستفزاز والمضايقة والترهـيـــب 

التي  المهينة  القديمة من المضايقات واالستفزازات المستمرة والمعاملة  البلدة  يعاني سكان 

من  النوع  لهذا  يتعّرضون  فالفلسطينيون  االحتالل.  قوات  أيدي  على  يوميا   لها  يتعرضون 

أيدي جنود االحتالل بصورة يومية وبأشكال مختلفة. واألطفال يتعّرضون في  االعتداءات على 

كثير من األحيان الشكال متنوعة من المضايقات وهم في طريقهم إلى المدرسة، مما استدعى 

المضايقات.92 عدد من منظمات  لتجنيبهم تلك  لمرافقة هؤالء األطفال  برامج دولية  استحداث 

وقرب  العسكري،  الوجود  مناطق  التفتيش،  نقاط  من  بالقرب  تتواجد  التي  الوقائية"  "الحماية 

المدارس في منطقة )H2( لغرض المراقبة، رفعت تقارير عن تعّرض أطفال المدارس والمعلمين 

الحقائب  بما في ذلك تفتيش  أيدي جنود االحتالل،  للمضايقة واالستفزاز على  بشكل منتظم 

بعض  في  يأخذ  الذي  للتحرش  النساء  تتعرض  كما  واإلهانة.93  اللفظي  والترهيب  المدرسية 
األحيان أشكال التحرش اللفظي أو الجنسي.94

89  أنظر تقرير مؤسسة الحق، الهامش رقم 87.

90  أنظر تقرير مؤسسة الحق، الهامش رقم 87.

91  أنظر:
Addameer, No Mothers’ Day for Palestinian Mothers inside Israeli Prisons, 2016. Available at: http://www.
addameer.org/news/no-mothers%E-99%80%2day-palestinian-mothers-inside-israeli-prison 

92  أنظر:
Weibel, C., Protective accompaniment helps children reach school safely in Hebron’s troubled Old City, 2016. 
Available at: http://www.unicef.org/oPt/Story_-_protective_presence_in_Hebron_-_March_2016.pdf; EAPPI, 
Southern West Bank: Bethlehem & Hebron Governorates. Available at: http://eappi.org/en/where-we-work/
locally/southern-west-bank

93  أنظر:
Protection Cluster occupied Palestinian territory, Protection concerns and humanitarian impacts of settlement 
activity in Hebron city (H2), 2014. Available at: http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_
protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/oPt_PC_factsheet_ Hebron_City_H2_2014_EN.pdf. 

94  أنظر:
Couzinet, J., Fear and exhaustion in the Old City of Hebron, 2016.Available at: http://www.middleeasteye.net/
news/fear-and-exhaustion-old-city-hebron495610099-; B'Tselem, Collective punishment continues in central 
Hebron: Closed neighborhoods and shops closed and repeated checkpoint inspections, 2016. Available at: 
http://www.btselem.org/hebron/20160121_hebron_restrictions.
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5( األعمال التي تنفذها أطراف غير حكومية

وحركات  المستعمرين،  مثل  غير حكومية،  أطراف  تنفذها  التي  األعمال  السياسة  تشمل هذه 

المستعمرين، والمنظمات المعادية للفلسطينيين، والتي تنفذ أعمالها بتواطؤ، أو في كثير من 

األحيان، بمساعدة السلطات اإلسرائيلية الرسمية. 

األعمال التي ينفذها المستعمرون 

أدى إنشاء المستعمرات في الخليل إلى العديد من أعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون ضد 

الفلسطينيين، كما وألحق أضرارًا مادية بشكل متكرر.95 المستعمرون، منذ زمن بعيد، يهاجمون 

ويعتدون على سكان البلدة القديمة بوسائل مختلفة، بما في ذلك االعتداء الجسدي، والتحرش/

االستفزاز اللفظي، واجتياح بيوتهم، وفي بعض األحيان قتلهم.

من واجب إسرائيل بصفتها القوة المحتلة أن تحقق في أعمال العنف التي ينفذها المستعمرون 

ضد السكان الخاضعين تحت االحتالل، وذلك لكون هذه األعمال تشكل انتهاكًا للقانون الدولي 

اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. تخفق إسرائيل في وقف هذه األعمال أو حتى إجراء 

التحقيق الجاد فيها، بل أن تلك االعتداءات في الحقيقة غالبا ما ترتكب تحت أنظار قوات االحتالل 

السلطات  على  يتوجب  فإنه  الرابعة،  اتفاقية جنيف  من   4 المادة  وبموجب  وفي ظل حمايتها. 

اإلسرائيلية بصفتها قوة االحتالل في الضفة الغربية أن تقوم بحماية المدنيين الفلسطينيين 

الخاضعين تحت االحتالل. ووفقًا للوائح الهاي آنفة الذكر، فإنه يتوجب على إسرائيل أيضًا أن 

تحافظ على النظام العام، والذي يتضمن ليس فقد الحد األدنى من التدابير، بل وأيضًا ضمان 

تطبيق القانون والنظام والتصدي ألي نشاط إجرامي. 

تتجاهل إسرائيل التزاماتها في األرض الفلسطينية المحتلة بشكل ممنهج، وهذا ما يتضح على 

وجه الخصوص في البلدة القديمة، حيث يقوم المستعمرون اإلسرائيليون بمهاجمة المدنيين 

فون عن 
ّ
الفلسطينيين وممتلكاتهم، االمر االذي غالبًا ما يحدث بوجود قوات االحتالل الذين يتخل

التدخل.96

معظم المستعمرين في البلدة القديمة في الخليل هم من القوميين - المتدينين المتشّددين 

95  أنظر: 
B'Tselem, Status Report: Hebron, Area H2-. Settlements Cause Mass Departure of Palestinians, 2003. p. 10. 
Available at: http://www.btselem.org/download/200308_hebron_area_H2_eng.pdf

96  أنظر: 
Amnesty International, Report 16/2015; The State of the World’s Human Rights, 2016.p. 203. Available at: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ENGLISH.PDF
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المتوسط هي حصرًا للشعب  الواقعة بين نهر األردن والبحر األبيض  الذين يؤمنون أن األرض 

اليهودي،97 وأنه من واجبهم استعمارهذه األرض عن طريق االستقرار فيها وطرد السكان غير 

أيديولوجية  أنها مجرد  أو  الصدفة،  لم تأت بمحض  الجماعية  األيديولوجية  اليهود منها. هذه 

مرتبطة بآرائهم الدينية فحسب، بل هي ناتجة عن تأثير حركات المستعمرين التاريخية، مثل 

غوش ايمونيم وحركة كاخ. 

يتضح تواطؤ إسرائيل مع المستعمرين وأعمالهم من خالل تقديم الدعم لهم، وكذلك في عدم 

ضد  الهجمات  وقف  عن  تتخلف  ال  اإلسرائيلية  فالسلطات  والنظام.  للقانون  المتكافئ  اإلنفاذ 

الفلسطينيين فحسب، بل أنها تقدم الحماية للمستعمرين، وتوفر األمن للمستعمرات وتمدها 

بالدعم العسكري والمالي. يتم توفير الخدمات العامة واإلدارية للمستعمرات عبر ما يعرف بلجنة 

ذلك،  على  وعالوة  اإلسرائيليتين.  والداخلية  الدفاع  وزارتي  قبل  من  أنشئت  التي  الخليل  بلدية 

فقد أنشأت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية جمعية إعاد تشكيل التجمع اليهودي في الخليل، وهي 

جميعة مسؤولة عن تنفيذ مشاريع التنمية في المستعمرات، والتي يتم تمويلها من الموازنة 

العامة لدولة إسرائيل.98 

عنف واعتداءات المستعمرين99 

االعتداءات والمضايقات ضد الفلسطينيين تتضمن من بين اشياء اخرى الضرب، وإلقاء الحجارة، 

ورشهم أو رش ممتلكاتهم بمياه الصرف الصحي، وتدمير المحالت التجارية، والسرقة، ومحاوالت 

الدهس، وتسميم آبار المياه أو إحداث ثقوب في خزانات المياه الفلسطينية. 

التي  تلك  الفلسطينيين هي  اإلسرائيليين ضد  المستعمرين  لعنف  األكثر شهرة  الحالة  ربما 

باروخ  المستعمر  توجه  عندما   ،١994 شباط  شهر  في  الخليل  في  القديمة  البلدة  في  حدثت 

غولدشتاين، المولود في أمريكا، إلى الحرم اإلبراهيمي أثناء صالة المسلمين في الفجر، حيث فتح 

النار من بندقيتة مما أسفر عن مقتل ٢9 فلسطينيًا وجرح أكثر من ١٠٠ آخرين.100 وعلى الرغم من 

97  أنظر: 
Institute for Palestine Studies, Settler Violence in Palestine, 2006. Available at: http://www.palestine-studies.
org/resources/special-focus/settler-violence-palestine

98  أنظر:
Lara Friedman and Dror Etkes, Peace Now, Hebron – Settlements in Focus, October 2005. Available at: http://
peacenow.org.il/eng/content/hebron-settlements-focus

99  أنظر: 
B'Tselem, Footage from Hebron: Israeli military enables -5day settler attack, 2015. Available at: http://www.
btselem.org/settler_violence/5_20151020_days_of_settler_attacks_in_hebron

100  أنظر: 
Al-Jazeera, Remembering the Ibrahimi Mosque massacre, 2014. Available at: http://www.aljazeera.com/
indepth/inpictures/02/2014/remembering-ibrahimi-mosque-ma2014223105915230233-.html
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كون غولدشتاين معروف بتعصبه ضد الفلسطينيين، فقد سمح له بالخدمة كقائد احتياط في 

الخليل في وقت حدوث المذبحة. 

اآلخرين  مئات  ومهاجمة  التالية  السنوات  في  آخرين  فلسطينيين  بقتل  المستعمرون  وقام 

واالعتداء عليهم. ففي شهر نيسان ١997، قتل اثنان من المستعمرين شابًا فلسطينيًا يبلغ من 

العمر ٢3 عامًا بالقرب من الحرم اإلبراهيمي.101 وفي عام ٢٠٠٢، قتل مستعمر آخر فتاة فلسطينية 

اليومية  اإلبراهيمي عند مدخل منزلها.102 واالعتداءات  الحرم  بالقرب من  العمر ١4 عامًا  تبلغ من 

الواقي  للشبك  الواسع  االستخدام  من  يتضح  ما  وهو  القديمة،  البلدة  في  واقعة  حقيقة  هي 

والسياج المعدني المستخدم لحماية الفلسطينيين من القمامة والحجارة التي يلقيها عليهم 

المستعمرون.103 وقد تدهورت األوضاع ألبعد من ذلك في األشهر ما بعد ١ تشرين األول ٢٠١5.104 

ففي ليلة ١7 تشرين األول ٢٠١5، ألقى المستعمرون قنابل مولوتوف أسفرت عن إصابة فلسطيني 

يبلغ من العمر ١3 عامًا. وذكر شهود عيان أن قوات االحتالل كانوا موجودين عند وقوع الهجوم، 

فوا عن التدخل.105 وعالوة على ذلك، ففي ٢١ كانون الثاني ٢٠١٦، قامت مجموعة من 
ّ
لكنهم تخل

المستعمرين برفقة جنود االحتالل بمهاجمة عدد من المنازل بالقرب من شارع الشهداء، حيث 

قاموا بإلقاء الحجارة وإلحاق اإلهانة بالسكان.106 وبذلك فإن المستعمرين اإلسرائيليين في البلدة 

القديمة يمثلون تهديدًا متواصاًل للسكان الفلسطينيين المحليين، كما أنهم يتمتعون بالحماية 

والمعاملة التفضيلية من قبل جيش االحتالل والحكومة وذلك بتسليحهم بأسلحة نارية.107 

الدار  قدام  اللي  الحاكورة  في  كانت  إسرائيلية،  نمرة  غولف  سيارة  عندي  »كان 

بحوالي 5٠م، أجو المستوطنين حرقوا سيارتي وحرقوا سيارة دار أبو هيكل وسيارة 

101  أنظر: 
Greenberg, J., 3 Palestinians Killed and 100 Wounded in Clashes with Settlers and Troops in Hebron, The 
New York Times, 9 April 1997. Available at: http://www.nytimes.com/09/04/1997/world/-3palestinians-killed-
-100wounded-clashes-with-settlers-troops-hebron.html

102  أنظر: 
Gilmore, I., Jewish settlers kill girl, 14, in funeral rampage, The Telegraph, 29 July 2002. Available at: http://
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/1402968/Jewish-settlers-kill-girl-14-in-funeral-
rampage.html

103  أنظر: 
OCHA oPt, The Closure of Hebron’s Old City, July 2005. Available at: https://www.ochaopt.org/documents/
ochahu0705_en.pdf

104  أنظر: 
Amnesty International, Israel/OPT: Israeli authorities must protect Palestinian civilians in wake of settler attacks 
in Hebron, 2015. Available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/10/2015/israel-opt-israeli-authorities-
must-protect-palestinian-civilians-in-wake-of-settler-attacks-in-hebron/

105  املصدر السابق.

106  املصدر السابق.

107  أنظر: 
Ma’an News Agency, Israeli settlers attack Palestinian homes in Hebron's Old City, 21 January 2016. Available 
at: https://www.maannews.com/Content.aspx?id=769912
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دار اسعيد، بعد فترة جبت سيارة تانية، كسرولي المستوطنين لوح الزجاج الوّراني، 

لجنة  على  رحنا  اعيادهم،  في  حجار  الزجاج  على  يالطخو  صاروا  التالتة  المرحلة 

االعمار فلجنة االعمار عملتلنا شبابيك على حسابها وحطينا شبك، المرحلة اللي 

ي الجندي إرجع، نعاود نلف ونمشي كيلو 
ّ
بعديها نوصل قبل البيت ]ب 5م[ يقل

لحتى نوصل، بعديها في عندي ولد بشتغل باألمن الوطني، وأخوه األصغر مّنه 

صة يجيب مّي من عند الجيران على عربية، وهم نازلين لقوه 4 
ّ
كان المّي عنا مخل

مستوطنين وكانوا حاملين غاز، رشو على إبني الكبير اللي بشتغل باألمن الوطني، 

شو المستوطنين على 
ّ
رشو غاز على وجهو داخ وقع عاألرض، تشافو الوضع هيك بل

أبو جنب، حاولوا يرشو على إبني التاني ما قدروا، ضربهم وشردو ونادوله الجيش، 

أجو الجيش عليه، سحبوه وأخدوه على منطقة عند كريات أربع، وقعدو يحققوا، 

فهم حبسوه وقالولي بتدفع ١٠٠٠ شيكل بتروحو، اذا ما دفعت بتحّول عالسجن 

وبوخد محكمة، دفعناله ١٠٠٠ شيكل ونزلناه«.

H1 رجب و.، مواطن سابق في البلدة القديمة، ُهّجر قسرًا إلى المنطقة 

مقابلة أجريت في ٢3 آذار ٢٠١٦ 

التحرش اللفظي والتهديدات 

تمثل خبرات ١5٠ طالبًا من طالب مدرسة قرطبة مثااًل على ما يواجهه األطفال الفلسطينيون يوميًا. 

وتقع المدرسة على الجانب اآلخر مباشرة من مستعمرة بيت هداسا في شارع الشهداء، مما يعني 

أن على الطلبة أن يمروا عبر جزء من شارع الشهداء مسموح لمرور الفلسطينيين منه فقط مشيًا 

على األقدام، حيث يتعرضون لالعتداءات أو المضايقات. أما البديل اآلخر فهو أن يسلكوا طرقًا 

التفافية تمتد بضعة كيلومترات.108 نوافذ المدرسة مغطاة بشبك من السلك المعدني لحماية 

األطفال من اعتداءات المستعمرين الذين غالبًا ما يلقون الحجارة وقنابل المولوتوف أو القارورات 

الزجاجية إلى الداخل. كما يواصل المستعمرون كتابة شعارات قرب المدرسة تقول "أطلقوا الغاز 

على العرب"، "الموت للعرب"....الخ.

108  أنظر: 
Defense for Children International – Palestine, Palestinian schoolchildren terrorized by settler vigilantes, 
soldiers, 2014. Available at: http://www.dci-palestine.org/palestinian_schoolchildren_terrorized_by_settler_
vigilantes_ soldiers
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مصـــادرة الممتـلكـــات 

يقوم المستعمرون في البلدة القديمة بمحاوالت متواصلة لالستيالء على ممتلكات جديدة من 

نيسان  شهر  في  أنشئت  فقد  جديدة.  مستعمرات  وإنشاء  القائمة  المستعمرات  توسيع  أجل 

٢٠١4 مستعمرة رسمية خامسة في بيت الرجبي في الخليل. وفي تلك األثناء جرت جهود حثيثة 

إسرائيلية  طرق  شبكة  تعيين  خالل  من  ببعض  بعضا  وربطها  القائمة  المستعمرات  لتوسيع 

)لإلسرائيليين فقط( وإغالق عدد من الطرق المؤدية لألحياء الفلسطينية. 

بيت الرجبي هو بناء من أربعة طوابق، تعود ملكيته لعائلة الرجبي، ويحتل موقعًا استراتيجيًا بين 

الحرم اإلبراهيمي ومستعمرة كريات أربع.109 في شهر آذار ٢٠٠7، قامت مجموعة من المستعمرين 

باحتالل المبنى بشكل غير قانوني، مدعين أنهم كانوا قد اشتروه. وقد تم إخالئهم في وقت الحق 

بأمر من محكمة إسرائيلية بعد أن ثبت أن وثائق الشراء كانت مزورة. إاّل أن هذا األمر كان قد ألغي 

من قبل المحكمة العليا اإلسرائيلية في عام 110،٢٠١٢ عندما أصدرت حكمًا بأن شراء العقار من قبل 

المستعمرين ساري المفعول.111 وسيرافق إنشاء هذه المستعمرة فرض قيود جديدة على السكان 

التي يتعرض  إلى زيادة احتمال االعتداءات والمضايقات  بالقرب منها، كما سيؤدي  المقيمين 

لها الفلسطينيون. 

هناك مناطق أخرى تثير قلقًا بشأن التوسع االستعماري هي بيت أبو رجب )حيث ما يزال النزاع 

القانوني بشأن الشراء المزعوم للممتلكات جاريًا(، بعض الممتلكات بالقرب من الحرم اإلبراهيمي، 

والحفريات األثرية في تل الرميدة حيث يخشى الفلسطينيون من أن تؤدي الحفريات إلى توسيع 

المستعمرة القائمة في حّيهم. 

»في احدى الليالي ]١5 كانون األول ٢٠١5[ وكانت من أصعب الليالي اللي مرت علّي، 

قبل 3 شهور، كان ما ال يقل عن 5٠ مستوطن باب البيت، وقرروا اقتحام البيت، 

باب  في  كان  األرضي،  الطابق  في  وزوجتي ساكنين  وأنا  بالمستشفى،  أبي  كان 

غاد دخلوا المستوطنين من ورا ]الدار[، تقريبا ساعة المغرب، تخّيل المستوطنين 

109  أنظر: 
UN Special Rapporteur, OHCHR, Hebron: Israeli settlers must be stopped from taking over Al-Rajabi House, 
15 April 2014. Available at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14512

110  أنظر: 
Hebron Rehabilitation Committee, The Hebron Rehabilitation Committee Calls for an Urgent Action Following 
the Decision of the Israeli Supreme Court to Hand Over Al-Rajabi Building in Hebron Old City to the Settlers, 11 
March 2013, Hebron. Available at: https://cptpalestine.wordpress.com/al-rajabi-building-project/

111  أنظر:
Protection Cluster occupied Palestinian territory, Protection concerns and humanitarian impacts of settlement 
activity in Hebron city (H2), 2014. Available at: http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_
protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/oPt_PC_factsheet_ Hebron_City_H2_2014_EN.pdf. 
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بحماية من الجيش فاتو بقلب بيتي، فش إاّل أنا ومرتي الحامل، من الخوف صابها 

نزيف ونقلناها على المستشفى، تخّيل إنو ال يقل عن 5٠ مستوطن كلهم شباب 

بحاولوا يدخلوا البيت، اتصلوا فيَّ كنت بالمستشفى، وصلت عالسريع كانت االدارة 

المدنية هناك، بتعرف شو حكا ضابط االدارة المدنية؟ وموثق صوت وصورة، قال: 

ال يوجد توّجه عند االدارة المدنية إلخالء المستوطنين من المكان«.

 حازم أ. ر، مالك منزل أبورجب ومواطن في البلدة القديمة

مقابلة أجريت في ١7 آذار ٢٠١٦

األعمال التي تنفذها منظمات صهيونية: صندوق الخليل 

صندوق الخليل هو منظمة مقرها في بروكلين - نيويورك تعمل على جمع التبرعات في الواليات 

المتحدة األمريكية لتستخدمها لدعم المستعمرات والنشاط االستعماري في الخليل. وعلى الرغم 

الخليل  في  المستعمرين  لدعم  تابعة  أنشئ كمنظمة  فقد  كيان مستقل،  ذو  الصندوق  أن  من 

المثال، قاموا  التوسعية.112 ففي عام ٢٠٠7 على سبيل  والعمل معهم لالستجابة الحتياجاتهم 

الصندوق  بأن  ويزعم  الرجبي.113  لبيت  المستعمرين  احتالل  لدعم  نيويورك  في  التبرعات  بجمع 

من  واسعة  مجموعة  يقدم  وأنه  أمريكي،114  دوالر  مليون   ٢.٢5 بقيمة  إيرادات  جمع  استطاع 

الخدمات والمزايا للمستعمرين والمستعمرات حصريًا، والتي تشمل المتنزهات، ومراكز الترفيه، 

والمكتبات، واألنشطة الشبابية، والمناسبات العامة والثقافية والتعليمية.115 وعلى الرغم من أن 

المنظمة تصف نفسها كمنظمة خيرية غير ربحية، فكون الصندوق يقدم الدعم لقوات عسكرية 

منظمة  وتساهم  خيرية.  منظمة  اعتباره  يمكن  ال  فإنه  مشروع،  غير  احتالل  في  أجنبية ضالعة 

صندوق الخليل، وغيرها من المنظمات األخرى أو الصناديق التي تقدم لها التبرعات وبشكل فعال 

في الوضع الحالي للتهجير القسري للفلسطينيين من البلدة القديمة واستبدالهم بمستعمرين 

ووصول  المستعمرات،  توسيع  يسهل  يقدمونه  الذي  المالي  فالدعم  إسرائيليين.  يهود 

مستعمرين جدد إلى المدينة، وبالتالي في حدوث االعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. 

112  أنظر:
The Hebron Fund, The Hebron Fund Mission Statement. Available at: https://hebronfund.org/about-us/about

113  أنظر:
Malsin, J., New York charity abets Israeli settler violence, Salon, 15 December 2011. Available at: http://www.
salon.com/15/12/2011/new_york_charity_abets_israeli_settler_violence/

114  أنظر:
Haber, M., Why Is Goldman Sachs Funding the Violent, Racist Jewish Settlers of Hebron?,Haaretz, 11 April 
2016. Available at: http://www.haaretz.com/opinion/.premium1.713790-

115  أنظر:
The Hebron Fund, The Hebron Fund Mission Statement. Available at: https://hebronfund.org/about-us/about
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6( الفصــــل العنصــــــــري 

لفصل  ليس فقط  يطّبق كوسيلة  أنه  وإدارية، حيث  وقانونية  مادية  العنصري مظاهر  للفصل 

المستعمرين عن الفلسطينيين، بل وأيضًا فصل الفلسطينيين عن بعضهم البعض. ويمكن تمييز 

جوانب مختلفة للفصل العنصري من خالل السياسات اإلسرائيلية المتبعة لحصر الفلسطينيين 

وفصلهم في معازل سواء في األرض الفلسطينية المحتلة عام ٦7 أو داخل اراضي ال 116.48 يطبق 

االقامة  المسموح  السكن  مناطق  وترسيم  السكن مثال عن طريق تعيين  العنصري في  الفصل 

فيها بناء على هوية الفرد. المستعمرات اليهودية )لليهود فقط( مثال على ذلك. يمارس الفصل 

العنصري القانوني عن طريق تطبيق أطر قانونية مختلفة على االفراد باالعتماد على ما إذا كان 

الفرد فلسطينيًا أو يهوديًا-إسرائيليًا،117 او من خالل نقل السكان الفلسطينيين إلى مناطق يتم 

الفلسطينية  األرض  أنحاء  في  بحرية  والسفر  العيش  من  منعهم  أو  لهم  وتعيينها  ترسيمها 

المحتلة. ويتضح الفصل العنصري كآلية عزل عنصرية في الخليل، وهي آلّية مطبقة بشكل علني 

وصريح ليس فقط في الفصل العنصري لألماكن، بل كذلك في النظم القانونية التي تطبق على 

األشخاص الذين يعيشون في البلدة القديمة. 

"على الرغم من أن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين تتغير من وقت آلخر فإنها دائمًا ما 

تخضع `لمبدأ الفصل العنصري`، وهو نظام للفصل العنصري المكاني والقانوني بين ما يقارب 

في  القديمة  البلدة  حول  االستعمارية  البؤر  من  في سلسلة  يعيشون  إسرائيلي  مستعمر   8٠٠

الخليل، والذين يتلقون حماية من الدولة، حيث يدفع الفلسطينيون الذين يشكلون األغلبية ثمن 

هذه الحماية."118 

تمد  إسرائيل  كون  حقيقة  من  الخليل  في  القديمة  البلدة  في  المؤسسي  التمييز  تتبع  يمكن 

نطاق تطبيق تشريعاتها المحلية ليشمل المستعمرين المقيمين خارج أراضيها اإلقليمية، في 

حين يخضع السكان الفلسطينيون المقيمون في منطقة )H2( ألوامر عسكرية إسرائيلية صادرة 

116  أنظر: مركز بديل، الالجئون واملهجرون الفلسطينيون، املسح الشامل 2013-2015، ص4. متوفر عىل الرابط:
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/Survey-2015-2013ar.pdf 
املحتلة، يف حني يخضع  الفلسطينية  األرض  اإلرسائيليني واملستعمرين يف  املدنيني  اإلرسائييل عىل  والجنايئ  املدين  القانون  يطبق    117

الفلسطينيون الذين يعيشون يف نفس املنطقة لألوامر العسكرية. أنظر:
Jonathan Lis and Chaim Levinson, Justice Minister Ayelet Shaked Pushes Plan to Apply Israeli Law in West 
Bank Settlements, Haaretz, 2 May 2016. Available at: http://www.haaretz.com/israel-news/.premium1.717398-

118  أنظر:
Michaeli, S., One Hebron Neighborhood has Become a Prison for Palestinian Residents, Newsweek, 17 
January 2016. Available at: http://www.newsweek.com/one-hebron-neighborhood-has-become-prison-
palestinian-residents416256-
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عن القائد العسكري.119 فالمستعمرون في البلدة القديمة في الخليل يخضعون للقانون المدني 

للحكم العسكري اإلسرائيلي،  الخاضعة  الرغم من أنهم يعيشون في األراضي  اإلسرائيلي على 

ولم يتم ضم المستعمرات رسميًا إلى إسرائيل.120 ويضمن إنفاذ القوانين المدنية اإلسرائيلية 

المحلية  البلديات  التي تعامل فيها  الطريقة  المستعمرون بنفس  أن يعامل  المستعمرات  في 

القانونية اإلسرائيلية  للوالية  واإلقليمية داخل إسرائيل،121 وهو ما يشكل توسيعًا غير مشروع 

وفرضها على األرض المحتلة. 

االختالفات في مستوى الحماية القانونية التي يمكن ان يوفرها كل اطار قانوني واضحة جدًا 

فيما يتعلق بسلطة إلقاء القبض على المشتبه به، والفترة القصوى لالحتجاز ما قبل المحاكمة، 

والحق في الحصول على محام، والحد األدنى من الحماية من خالل اإلجراءات القانونية الواجبة أثناء 

المحاكمة، وأقصى درجات العقوبة النافذة،122 وإجراءات االفراج قبل إكمال فترة العقوبة.123 وهذا 

يؤدي إلى توفير مساحات لإلفالت من العقاب وتشريع معاملة تفضيلية لصالح المستعمرين.

وهي  البعض،  بعضهم  عن  الفلسطينيين  فصل  على  كذلك  اإلسرائيلية  السياسات  تعمل 

تستهدف وحدة المجتمع الفلسطيني نفسه. الفصل والعزل ما بين السكان الفلسطينيين بسبب 

واألصدقاء  لألسر  االجتماعي  بالنسيج  بالغة  أضرارًا  يلحق   عسكريًا  المناطق  تقسيم  سياسات 

بسبب القيود المفروضة على الحركة بين تلك المناطق. فالزيارات تنقطع، ويصبح من الصعب 

المحافظة على الروابط األسرية، كما تغدو اعتبارات الزواج تعتمد على إذا ما كانت األسرة تعيش 

في منطقة مغلقة أم ال.124 فالوالدان من الجزء )H1( من الخليل أو من األنحاء األخرى في الضفة 

الغربية غالبًا ما ال يرغبون بأن يتزوج أبنائهم من شخص من البلدة القديمة في الخليل، وذلك ألنه 

وفقًا للثقافة الفلسطينية فإن العروس تنتقل عادة إلى بيت زوجها، مما قد يجعل والديها قلقان 

119  أنظر:
Adamczyk, S., Norwegian Refugee Council, Driven Out: The Continuing Forced Displacement of Palestinian 
Residents from Hebron's Old City, 2013. p. 42. Available at: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/driven-
out-the-continuing-forced-displacement-of-palestinian-residents-from-hebrons-old-city.pdf.

120  انظر:
The Law Amending and Extending the Validity of the Defense Emergency Regulations (Judea and Samaria) – 
Jurisdiction of Offences and Legal Aid, 2007.

121  أنظر: تقرير جمعية حقوق املواطن يف إرسائيل
Association for Civil Rights in Israel, One Rule, Two Legal Systems: Israel's Regime of Laws in the West Bank, 
2014. Available at: http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/02/2015/Two-Systems-of-Law-English-FINAL.
pdf

122  أنظر عىل سبيل املثال االلتامس الذي قدمته جمعية حقوق املواطن يف إرسائيل ضد القائد العسكري يف يهودا والسامرة يف 25 متوز 

عام 2010.

123  أنظر:
Norwegian Refugee Council, Driven Out: The Continuing Forced Displacement of Palestinian Residents 
from Hebron's Old City, 2013. p. 43. Available at: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/driven-out-the-
continuing-forced-displacement-of-palestinian-residents-from-hebrons-old-city.pdf

124  أنظر أيضاً الجزء الخاص بالحرمان من اإلقامة والسكن أدناه من هذا املوجز. 
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بشأن انتقالها إلى منطقة تتعرض فيها سالمتها وسالمة أطفالها للخطر.125 ويؤثر هذا الوضع 

إلى حد كبير على السكان المقيمين في البلدة القديمة، ويشكل دافعًا قهريا يضطرهم للخروج 

إلى مناطق أكثر أمنًا. 

أختي  أخي  بيتي،  على  بتصريح   
ّ

إال عّنا  يدخل  حد  ممنوع  ال٢٠٠٠،  في  »وصاروا 

 يسّوي تصريح، وكانوا باألول يعملوا 
ّ

بناتي، أي حّد بّده يزورنا، حتى صحافة إال

السلطة،  طريق  عن  التنسيق  يصير  ما  قبل  األحمر  الصليب  طريق  عن  تنسيق 

أو ٦   يسّوي تنسيق، قعدنا حوالي 5 
ّ

إال بّده يدخل علينا  وفرضوا علينا أي حدا 

لوا منظمات 
ّ
 لّما إتدخ

ّ
 سكان البيت، إال

ّ
سنين على هاي الحالة، إنو ما حدا يدخل إال

وبناتي  وخواتي  اخوتي  يسجلو  ]الجنود[  خلوهم  و"بتسيلم"،  اإلنسان  حقوق 

من  أخي  والد  متزوجات،  التانيات  بناتي  سّجلو،  بنتي  جوز  ونسيبي  المتزوجات 

نفس العيلة سّجلو أساميهم، كل واحد يعملوله اسم وليستة ]قائمة[ ويدخل 

باإلسم على البيت، مرات يقولوله اسمك مش مسّجل تييجي يزورنا، مرات الجيش 

الجيش  لو  حتى  يرّجعوه  هون،  انت مش ساكن  يقولوله  المستوطنين  له، 
ّ
يدخ

له، خلص يسمع حكي المستوطنين ويرجعوه.
ّ
دخ

برا  من  هن 
ّ
كل فلسطيني[،  ]تقليد  بيتي  من  وطلعت  تزوجت  إلي  بنت  وال  فش 

ت سوينالها عزا برا البيت. لو 
ّ
البيت، بناتي ال4 وابني تزوجو بهطريقة، إمي توف

بنت من بناتي زعلت من زوجها، وين بدها تروح؟ ممنوع تدخل عند إهلها«. 

 تيسير أ. أ، مواطن في حي تل الرميدة في البلدة القديمة

مقابلة أجريت في ٢٢ شباط ٢٠١٦

7( الحرمـــــان مـن اإلقامـــــة والسكـــــن 

الدولي لحقوق اإلنسان فكرة شاملة يمكن  الدولي اإلنساني والقانون  القانون  لنا كل من  يقدم 

اإلسرائيلية  واالنظمة  للقوانين  الخاضعين  الفلسطينيين  حرمان  كيفية  تحليل  خاللها  من 

الخط  وداخل  المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  إقامتهم  أماكن  لهم  تحدد  التي  حقوقهم،  من 

األخضر.126 وقد فرضت إسرائيل نظامي إقامة في األرض الفلسطينية، واحد يطبق القانون المدني 

الضفة  مناطق  بقية  في  اإلسرائيلي  العسكري  القانون  يطبق  واآلخر  القدس،  في  اإلسرائيلي 

125  مقابالت أجراها مركز بديل مع كفاح، م.، تيسري أ.أ.، أم عبد، س.، وفايزة أ. س

126  مبوجب القانون الدويل، فإن الدولة ليس لها والية أو سيادة قانونية عىل أرايض غريها؛ إاّل أن إرسائيل متارس صالحيات/والية قانونية 

غري مرشوعة يف األرض الفلسطينية املحتلة.
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الغربية وقطاع غزة. ويشتمل كال النظامين على آليات تفرض قيودًا متشددة على حقوق اإلقامة، 

وفي حاالت كثيرة تعمل على إلغائها. ويعاني جميع الفلسطينيين تقريبًا من القيود المفروضة 

إنفاذ  مثل  األخرى،  اإلسرائيلية  والممارسات  السياسات  مع  مرتبطة  لكونها  اإلقامة  على حقوق 

نظام استصدار التصاريح، والتنظيم والتخطيط الحضري، والقيود على الحركة، والحرمان من جمع 

شمل العائلة.127 

يظهر الحرمان من اإلقامة في الخليل على شكل حرمان الفلسطينيين من حقهم في اختيار أو 

المحافظة على بقائهم في بعض األحياء. وتأخذ الجهود التي تبذلها قوات االحتالل للحد من 

الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة أشكااًل مختلفة، مثل مصادرة الممتلكات السكنية وإخالء 

الفلسطينيين منها، والحرمان من اإلقامة، وفرض قيود على الوصول إلى أماكن معينة في البلدة 

القديمة، والحرمان من جمع الشمل، و/أو إلغاء حق اإلقامة -بشكل مؤقت أو دائم- كنوع من العقاب. 

وإضافة لذلك، فقد ساهم إنشاء المستعمرات في البلدة القديمة128 في حرمان الفلسطينيين من 

اإلقامة، فناهيك عن أن المستعمرات هي لليهود - اإلسرائيليين حصريًا، فإن هناك قيودا على 

إقامة الفلسطينيين داخل وحول المناطق المحيطة بالمستعمرات.129 وتؤثر هذه السياسة بشكل 

خاص على الفلسطينيين الذين يعيشون في تل الرميدة وشارع الشهداء. 

قامت إسرائيل باعتبار مناطق عديدة في البلدة القديمة كمناطق عسكرية مغلقة، وعلى الرغم من 

أن صالحية األمر العسكري الخاص باعالن تل الرميدة كمنطقة عسكرية مغلقة قد انتهت في 

شهر أيار ٢٠١٦، ما تزال هناك بعض القيود. ويعتمد االحتفاظ باإلقامة في المنطقة العسكرية 

حق  الفرد  يفقد  حيث  المنطقة،  تلك  في  الواقعة  المباني  في  المستمرة  اإلقامة  على  المغلقة 

اإلقامة حالما ينتقل خارج المنطقة.130 لذلك تواجه العائالت صعوبات كثيرة عندما تنتقل إلى 

الحركة، حيث يتم  بحرية  أو ألسباب تتعلق  واألمن،  السالمة  بحثًا عن  المنطقة  آخر خارج  مكان 

تؤكد  ذلك  على  وعالوة  بها.131  لالعتناء  منازلهم  إلى  التوجه  في  رغبوا  حال  في  قسرًا  إخالئهم 

البلدة  المتبعة لتسجيل األشخاص كسكان في  المرهقة  العديد من الشهادات على اإلجراءات 

127  أنظر: مركز بديل، ورقة عمل رقم 16، التهجري القرسي للسكان – الحالة الفلسطينية: الحرمان من حقوق اإلقامة والسكن، نيسان 

2014. متوفر عىل الرابط:
http://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/wp-16Residency.pdf

128  مستعمرات أبراهام أفنيو، بيت رومانو، بيت هداسا، تل الرميدة ومنزل عائلة الرجبي. املصدر:
Al-Haq, Special Focus on Hebron: A Microcosm of the Israeli Occupation, 19 November 2015. p. 3. Available 
at: http://www.alhaq.org/images/stories/PDF/2012/Special.Focus.on.Hebron.Nov.2015.pdf
129  تستخدم إرسائيل حجة "أمن سكان املستعمرات" كذريعة لفرض قيود عىل إقامة الفلسطينيني يف البلدة القدمية يف الخليل. أنظر: 
Al-Haq, Special Focus on Hebron: A Microcosm of the Israeli Occupation, 19 November 2015. p. 13. Available 
at: http://www.alhaq.org/images/stories/PDF/2012/Special.Focus.on.Hebron.Nov.2015.pdf

130  مقابلة أجراها مركز بديل مع كفاح، م. ورجب، و.

131  املصدر السابق.
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القديمة،132 حيث ال تستند هذه اإلجراءات ألي مصدر مكتوب، بل إلى الممارسة الفعلية على أرض 

الواقع. لذلك فإن هذه اإلجراءات قد تتغير دون أي إشعار أو إنذار. 

يدخلو  الرميدة{  }تل  الحي  كل  الشارع  سكان  من  طلبوا  االخرانية  الهبة  »في 

أساميهم  ويسّجلوا  يدخلوا  الزم  زينا  الحي  كل  صار  يدخلوا،  ممنوع  أو  بأسامي 

عند الحاجز، إحنا ما سّجلنا أسامينا ألنهم مسّجلين من ال٢٠٠٠، تاني يوم جينا 

لت 
ّ
واتدخ ال٢٠٠٠  من  مسّجلة  أسامينا  قلنالهم  اسامي؟  الكم  في  قالولنا  نمرق 

يقولولنا  نعّدي  بدنا  ما  كل  األخرانّية،  الفترة  في  لونا، 
ّ
تدخ اإلسرائيلية  الشرطة 

ما في إلكم أسامي، عشان ما رضيناش نقيم أسامي المسّجلين من خارج البيت 

شالوا األسامي كلهم، باآلخر قالولنا بس المسّجلين، وقالولنا جيبولنا األسامي على 

اإلدارة المدنية، رفضوا ياخدوهم، قالولنا وديهم لالرتباط الفلسطيني، االرتباط 

قالوا إحنا بنسّجلش أسامي! وّدوهم للمحافظ، من واحد للتاني، قعدنا أسبوعين 

نتغلب لنوصل بيتنا، لحد ما عاودوا الجيش أخدو صور هوياتنا وصرنا نعّدي«.

 تيسير أ. أ، أب لثمانية، مواطن في حي تل الرميدة في البلدة القديمة

مقابلة أجريت في ٢٢ شباط ٢٠١٦

وفقًا لما هو معترف به في الفقرة االولى من المادة ٢3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

حق  ولها  المجتمع،  في  واألساسية  الطبيعية  الجماعية  الوحدة  هي  "األسرة  فإن  والسياسية 

التمتع بحماية المجتمع والدولة"، والفقرة الثانية التي تضيف بأنه "يكون للرجل والمرأة، ابتداء 

من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في الزواج وتأسيس أسرة". وتحدد القاعدة ١٠5من القانون 

الدولي اإلنساني العرفي أيضًا واجب احترام الحياة األسرية قدر اإلمكان.133 وبينما يسمح القانون 

الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان للسلطات اإلسرائيلية بفرض قيود على بعض الحقوق 

ألسباب أمنية، فإن هذه القيود يجب أن تفرض عند وجود تهديد محدد. إاّل أن القيود اإلسرائيلية 

هذا  تتجاوز  األسرية  والحياة  والسكن  الحركة،  حرية  في  الفلسطينيين  حقوق  على  المفروضة 

الحد. فمنذ اندالع االنتفاضة الثانية عام ٢٠٠٠، قامت إسرائيل، التي تتحكم في عملية تسجيل 

السكان الفلسطينيين، بتجميد جميع طلبات جمع شمل العائالت في األرض الفلسطينية المحتلة 

)باستثناء شرقي القدس( والذي ما زال قائمًا حتى اليوم. ويتفاقم الوضع الخاص المتعلق بالبلدة 

القديمة من تأثير الحرمان على جمع شمل العائالت، وذلك ألن خطر القبض على أولئك الذين 

يقررون البقاء في البلدة القديمة أثناء انتظارهم للرد على الطلبات المقدمة لجمع شمل العائلة 

132  مقابلة أجراها مركز بديل مع توفيق، ج.، أروى، أ. ه.، وتيسري أ. أ.

133  أنظر: 
Rule 105 of Customary IHL. Available at: https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule105
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نظرًا  المحتلة  الفلسطينية  األرض  أخرى في  مناطق  الحال في  عليه  مما  بكثير  أكبر  وترحيلهم 

للوجود العسكري اإلسرائيلي الدائم والعدد الكبير من نقاط التفتيش في البلدة القديمة. 

8( مصادرة الممتلكات ومنع أصحابها من استعمالها واالنتفاع منها 

األرض  في  وفرضها  جديدة  تشريعات  وضع  من  االحتالل  قوة  باعتبارها  إسرائيل  على  يحظر 

لقوة  العسكرية  الحاجة  تتطلب  عندما  هي  األولى  حالتين:  باستثناء  المحتلة،134  الفلسطينية 

االحتياجات  ذلك  تتطلب  عندما  والثانية،  صارم(،  بشكل  تفسيره  يجب  ما  )وهو  ذلك  االحتالل 

اإلنسانية للسكان الخاضعين لالحتالل.135 وعليه، يجب أن تتوافق التعديالت اإلسرائيلية لإلطار 
القانوني الحالي المعمول به في األرض الفلسطينية المحتلة مع واحد أو كال هذين المعيارين.136

ناهيك عن عدم التوافق مع المتطلبات القانونية المذكورة سابقًا، فالسياسات اإلسرائيلية تدعم 

تحويل  إلى  المصادرة  وتؤدي  بها.  واالنتفاع  استخدامها  من  والحرمان  األراضي  كذلك مصادرة 

ملكية األراضي التي يملكها الفلسطينيون إلى هيئات وسلطات إسرائيلية، في حين يشتمل 

احتالل  خاللها  من  يتم  التي  العسكرية  المصادرة  على  بها  واالنتفاع  استخدامها  من  الحرمان 

من  كثير  في  تؤدي  والتي  الفلسطينية،  المنازل  أسطح  أو  الطوابق  لبعض  اإلسرائيلي  الجيش 

من  والحرمان  التجارية،  المحالت  إغالق  كذلك  الحرمان  ويشمل  دائمة.137  مصادرة  إلى  األحيان 

الوصول إلى األراضي والمنازل الفلسطينية، والحرمان من إعادة تأهيل وبناء البيوت، والحرمان من 

استخدام الحيز العام أو المرافق العامة. 

مزيج  تعديل  في  القانوني  التالعب  من  كبيرًا  قدرًا  التاريخ  مر  على  إسرائيل  استخدمت  وقد 

القوانين التي كان معمول بها في البلدة القديمة في الخليل قبل عام ١948. فهي تحافظ على 

134  هذا املبدأ متضمن يف القانون الدويل، املادة 43 من اتفاقية الهاي املتعلقة بقوانني وأعراف الحرب الربية،  االتفاقية الخاصة باحرتام 

قوانني وأعراف الحرب الربية لعام 1907، وملحقها: 18 ترشين األول، 1907. "إذا انتقلت سلطة القوة الرشعية بصورة فعلية إىل 

أيدي قوة االحتالل، يتعني عىل هذه األخرية أن تتخذ كافة التدابري التي تقع ضمن سلطتها لتحقيق األمن والنظام العام قدر اإلمكان، 

مع احرتام القوانني املعمول بها يف البالد، إالّ يف حاالت الرضورة القصوى التي تحول دون ذلك".

135  أنظر:
Dinstein, Y., Legislation Under Article 43 of The Hague Regulations: Belligerent Occupation and Peacebuilding, 
Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, Occasional Paper Series, 2004. 
p. 8-4

136  للحصول عىل رشح أكرث تفصياًل لهذا املوضوع، أنظر: 
Sfard, M., Schaeffer, E. & Anderson, J. H., Norwegian Refugee Council, A Guide to Housing, Land and Property 
Law in Area C of the West Bank, 2012. Available at: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/a-guide-to-
housing-land-and-property-law-in-area-c-of-the-west-bank.pdf

137  يف عام 1979، اعتربت محكمة العدل العليا تحويل األرايض الخاصة املصادرة لالستخدام العسكري اىل ارض القامة مستعمرات 

مدنية عىل أنه غري قانوين )وهو ما يعرف أيضاً ب "قضية ألون موريه"(.

(HCJ 79/390 Dweikat v. Government of Israel 1) 34) PD 1
 إالّ أنه مل يتم إعادة األرايض التي تم مصادرتها قبل صدور هذا الحكم إىل أصحابها الفلسطينيني.



44

بعض األحكام من قانون األراضي العثماني )١858(، وبعض االرث القانوني البريطاني، وعدد من 

القوانين األردنية، إلى جانب تنفيذ األوامر العسكرية. وبموجب هذه التوليفة غير المتجانسة من 

القوانين يصبح من واجب أصحاب األمالك الفلسطينيين أن يثبتوا ملكيتهم ألمالكهم بـ "مصدر 

قانوني للملكية" لم يكن مطلوبًا في الوقت الذي تم فيه تحديد وتثبيت الملكية. بال شك، فان 

هكذا تالعب ال ينسجم مع التفسير السليم لواجب القوة المحتلة بموجب المادة 43 من اتفاقية 

الهاي "تحقيق النظام العام واألمن قدر اإلمكان، مع احترام القوانين المعمول بها في البالد، إاّل 

في حاالت الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك". وفي الحقيقة، فإن هذا الخليط الغامض من 

األحكام القانونية هو أحد العناصر المكونة للبيئة القهرية التي تترك العديد من الفلسطينيين 

غير واثقين من الوضع القانوني لممتلكاتهم. أما األدوات األخرى التي يستخدمها المستعمرون 

يهودية  ممتلكات  كانت  الممتلكات  هذه  بأن  االدعاء  فهي  الفلسطينية  الممتلكات  لمصادرة 

ما قبل عام ١948 أو أنهم قاموا بشرائها من خالل معامالت مشكوك فيها مثل وثائق الملكية 
المزّورة.138

المصادرة عن طريق فرض األمر الواقع 

المملوكة  الفلسطينية  األراضي  مصادرة  يمكن  ال  أنه  رسميًا  تعلن  إسرائيل  أن  من  الرغم  على 

استخدمت  التي  الغربية  الضفة  أراضي  من  بالمائة   ٢١ فإن  االستعمار،139  لغرض  خاصة  ملكية 

إلنشاء مستعمرات هي ملكية خاصة.140 تمنع أوامر االستيالء على األراضي، أو أوامر مصادرتها 

الفلسطينيين من التصرف في ملكية أراضيهم في البلدة القديمة. وعالوة على ذلك، فإنه حين 

يتعذر على اسرائيل استخدام "اآلليات القانونية" تحدث المصادرة عن طريق فرض األمر الواقع،141 

حيث تقيد مثل هذه المصادرة وتمنع استخدام األرض أو الوصول إليها، أي يتم االستيالء عليها 

بشكل فعلي دون اعالن مصادرتها، وذلك ألن أصحاب األراضي لم يعودوا قادرين على استخدام 

138  أنظر: 
Levinson, C. Israel Supreme Court Rules Hebron Jews Can't Reclaim Lands Lost After 1948, Haaretz, 
2011. Available at: http://www.haaretz.com/israel-supreme-court-rules-hebron-jews-can-t-reclaim-lands-
lost-after1.344090-1948-; Adamczyk, S., Norwegian Refugee Council, Driven Out. The Continuing Forced 
Displacement of Palestinian Residents from Hebron's Old City, 2013. p. 26. Available at: https://www.nrc.
no/globalassets/pdf/reports/driven-out-the-continuing-forced-displacement-of-palestinian-residents-from-
hebrons-old-city.pdf

139  بحسب ما جاء عىل موقع وزارة الخارجية اإلرسائيلية يف شهر أيار 2001، أنظر:
B’Tselem, By Hook and by Crook – Israeli Settlement Policy in the West Bank, 2010.p. 21. Available at: http://
www.btselem.org/download/201007_by_hook_and_by_crook_eng.pdf.

140  أنظر املصدر السابق، ص20، وايضا ص 31-30.  

141  أنظر: 
Eye on Palestine, Demolition Orders on Three Houses in Hebron, 2014. Available at: http://www.poica.org/
details.php?Article=6701; Eye on Palestine, Unraveled Wave of Occupation Razes the Homes of the Families 
of al-Qawasmi and Abu-Eisha, 2014. Available at: http://www.poica.org/details.php?Article=6685
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أراضيهم.142 يشكل الحرمان من الوصول إلى المحالت التجارية في شارع الشهداء أو المصادرة 

العسكرية ألسطح المنازل وطوابقها دون أمر عسكري مصادرة عن طريق فرض األمر الواقع. 

»من السهلة لشارع الشهدا حوالي 45٠ ل 5٠٠ محل تم إغالقهم، الدكان اللي كان 

إلنا بشارع الشهدا كان يأوي ]يعيل[ حوالي ١٢٠ نفر ]فرد[ من العائلة ألنه كان 

ف أبي وعمي بعد ما 
ّ
روه، تكل

ّ
لعمي وأبي ووالد عمامي، كان إلو تأثير كبير لما سك

رمموا المحل وديكور ١٠ االف دينار اردني، وضع عمي الصحي اختلف وصابته 3 

روه، ولهأل وضعه صعب، تأثر من الوضع، وكل ما يشوف المحل 
ّ
جلطات بعد ما سك

من تل رميدة من بعيد بصير يبكي عليه.

بضاعتنا  ]نخرج[  نطول  حاولنا  أصله،  بقدر  ما  الشهدا  بشارع  تبعنا  المحل 

منه  نطلعها  حاولنا  المواكين،  خربو   ،٢٠١٦ ل   ٢٠٠١ من  اللي جواته  ]الماكينات[ 

لونا المنطقة هديك«.
ّ
نستفيد منها رفضوا طبعا، مستحيل يدخ

 ناصر ج.، أب لثمانية، مواطن في البلدة القديمة

مقابلة أجريت في ٢٢ شباط ٢٠١٦ 

البؤر االستعمارية هي مثال آخر على المصادرة عن طريق فرض األمر الواقع، حيث أن هذه البؤر 

التي  األراضي  أو  للبيوت  المستعمرين  أنشئت عن طريق احتالل  االستعمارية هي مستعمرات 

يملكها الفلسطينيون، والتي لم تحصل على موافقة إسرائيلية رسمية أو إذن في وقت إنشائها. 

وعادة ما تقام هذه البؤر بالقرب من المستعمرات القائمة كإستراتيجية لتوسيع المستعمرة في 

القانون حالما  إلى مصادرة بحكم  الواقع  المستقبل.143 وتتحول المصادرة عن طريق فرض األمر 

تتم موافقة الحكومة اإلسرائيلية على البؤرة االستعمارية. تعتبر مصادرة إسرائيل دولة االحتالل 

بموجب  قانوني  غير  إجراء  القانون  بحكم  أو  الواقع  األمر  الفلسطينية عن طريق فرض  لألراضي 

القانون الدولي. 

البلدة القديمة ما تزال "بلدة أشباح" 

كانت البلدة القديمة في الخليل في وقت ما منطقة تجارية مزدحمة تقدم خدماتها ليس فقط 

142  أنظر: مركز بديل، النهب اإلرسائييل لألرض والتهجري القرسي للفلسطينيني: دليل إرشادي لألفراد والتجمعات السّكانية املعرّضة 

لخطر التهجري، حزيران 2013، ص20، متوفر عىل الرابط:
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/handbook2013ara.pdf 

143  أنظر:
Applied Research Institute of Jerusalem (ARIJ), Locality Profiles and Needs Assessment in the Hebron 
Governorate, 2009. p. 34. Available at: http://www.arij.org/files/admin/-2009integratedprofiles.pdf
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المحليين، بل وكذلك لبقية أنحاء فلسطين، وخارج حدود فلسطين. كما كانت  للسكان والتجار 

 أنه بعد االنتفاضة 
ّ

مدينة الخليل وجهة سياحية لكثير من األشخاص، وخصوصًا الحجاج.144 إال

األولى عام ١987، ومذبحة الحرم اإلبراهيمي عام ١994 تفاقم الوضع جدا، وأدت القيود المتزايدة 

المصدر  بمثابة  الذي كان  اإلبراهيمي  الحرم  واألعمال، ال سيما في منطقة  السياحة  إلى تدهور 

الرئيس للجذب السياحي، والذي يحيط به عدد من المحالت التجارية.145 وخالل االنتفاضة الثانية 

والقيود  التجول  حظر  أدى  حيث  اقتصادها،  على  أكثر شدة  الجراءات  القديمة  البلدة  تعرضت 

اإلضافية المفروضة على حركة الفلسطينيين الى منع الزبائن المحتملين من الوصول إلى المحالت 

التجارية واألسواق بشكل منتظم. 

عام  في  االقتصادي  الوضع  حول   )HRC( الخليل  إعمار  إعادة  لجنة  أجرتها  التي  الدراسة  ركزت 

٢٠٠9 على البلدة القديمة بأكملها. ويوثق التقرير إغالق نحو ٢,3٢٠ محاًل تجاريًا. وكانت األوامر 

العسكرية قد أغلقت 5١٢ )٢٢ بالمائة( محاًل تجاريًا خالل االنتفاضة الثانية، وتم إغالق ٠١,١٢ )48 

بالمائة( محاًل تجاريًا آخر نتيجة للقيود واإلغالقات وتدهور الوضع في البلدة القديمة.146 كما أن 

النشاط التجاري لل3٠ بالمائة من المحالت التجارية المتبقية بات محدودًا. وأدى هذا الوضع إلى 

زيادة عدد االعمال التجارية التي أغلقها أصحابها نتيجة لتهجيرهم القسري منذ عام ٢٠٠9،147 

الجزء  المعيشة في  المعيشة في منطقة )H2( أدنى بكثير من مستويات  وأصبحت مستويات 

تقرير  وألقى  لألسرة.  الشهري  الدخل  انخفاض في متوسط  المدينة. كما كان هناك  )H1( من 

بتسيلم، الصادر في كانون الثاني 148،٢٠١٦ الضوء على مزيد من القيود المفروضة وإغالق المحالت 

جنوده  ضد  المزعومة  الهجمات  على  ردًا  االحتالل  جيش  قبل  من  القديمة  البلدة  في  التجارية 

والمستعمرين اإلسرائيليين خالل األشهر الثالثة األخيرة من عام ٢٠١5. فقد تم إغالق ما ال يقل 

عن ٢٠ محاًل تجاريًا بأوامر عسكرية قرب الحرم اإلبراهيمي.

غدت أجزاء من البلدة القديمة مهجورة تمامًا وال حياة فيها نتيجة العواقب االقتصادية لسياسة 

مصادرة الممتلكات والحرمان من استخدامها واالنتفاع بها، إضافة لغيرها من السياسات األخرى 

مثل القيود المفروضة على الحركة، واإلغالقات. وما تزال البلدة القديمة في عام ٢٠١٦ "بلدة أشباح". 

فمعظم الشوارع خالية، والمحالت التجارية مغلقة باللحام الحديدي، بعيدة كل البعد عن الشوارع 

144  أنظر:
Hebron Rehabilitation Committee, Hebron’s Old City: Preservation and Revitalization Master Plan, 2014. 
Available at: http://www.hebronrc.ps/images/stories/MP20%English.pdf

145  املصدر السابق.

146  املصدر السابق.

147  املصدر السابق.

148  أنظر:
B’Tselem, Collective punishment continues in central Hebron: Closed neighborhoods and shops closed and 
repeated checkpoint inspections, 21 January 2016. Available at: http://www.btselem.org/hebron/20160121_
hebron_restrictions



47

الحيوية والمزدحمة الواقعة على الجانب اآلخر من نقطة التفتيش في منطقة )H1( حيث انتقل 
النشاط التجاري الفلسطيني.149

 في جبر الضرر
ّ

9( التنكر للحق

انخفض عدد سكان البلدة القديمة بنسبة 8٠ بالمائة ما بين عامي ١9٦7 و150.١99٠ وأصبح أولئك 

الذين تم تهجيرهم قسرًا وبقوا في الضفة الغربية أشخاصًا نازحين داخليًا لهم الحق في جبر 

اضرارهم بموجب القانون الدولي. ويشمل الحق في جبر الضرر: الحق في العودة إلى ممتلكاتهم 

في البلدة القديمة، والحق في استعادة ممتلكاتهم، والحق في الحصول على تعويض عن األضرار 

الرغم من خطورة السياسات والممارسات  التي لحقت بهم. وعلى  المادية والمعنوية  والخسائر 

التي تنفذها إسرائيل، والتي أدت إلى النزوح الداخلي والتهجير القسري للفلسطينيين من البلدة 

القديمة، لم يتم تعيين أية وكالة من وكاالت األمم المتحدة، أو أية هيئة رسمية أخرى لتكون 

مسؤولة في المقام األول عن حماية هؤالء النازحين. 

شهدت البلدة القديمة أقل عدد من السكان الفلسطينيين بعد مذبحة الحرم اإلبراهيمي عام ١994 

جراء القيود الصارمة التي فرضها جيش االحتالل في أعقاب الجريمة. فقد انخفض عدد السكان 

بحلول عام ١99٦ بنحو 75 بالمائة، أي من ١5٠١ إلى 4٠٠ نسمة. وفي هذا العام، تأسست منظمات 

مثل لجنة أعادة إعمار الخليل لتباشر في إحياء البلدة القديمة وتعزيز الوجود الفلسطيني هناك. 

وكان بعض السكان الجدد الذين انتقلوا إلى المنطقة هم من العائدين الذين كانوا قد نزحوا 

داخليًا، إاّل أن األغلبية هي عائالت من محافظة الخليل توجهت إلى البلدة القديمة يدفعها حسها 

الوطني، وتجذبها البيوت التي أعيد ترميمها والحوافز المالية المقدمة لها. وعلى الرغم من أن 

نمو سكاني  معدل  وحققت  المنطقة،  على  حافظت  قد  اآلخرين  العقدين  في  المبذولة  الجهود 

إيجابي، اال ان التهجير القسري المستمر للفلسطينيين من البلدة القديمة ما زال قائمًا. فكثير 

من العائالت، التي تم ذكر بعض منها في هذا الجزء، قامت بترك منازلها في االنتفاضة الثانية. 

وأدى ازدياد السياسات القمعية بعد تصاعد حّدة االنتهاكات ما بين شهري تشرين األول ٢٠١5 

والنصف األول من ٢٠١٦، واالعتداءات المكثفة الواقعة في تلك الفترة الى دفع عدد من العائالت 

للخروج من البلدة القديمة.151 

149  أنظر: 
B’Tselem and Association for Civil Rights in Israel. Ghost Town: Israel’s Separation Policy and Forced Eviction 
of Palestinians from the Center of Hebron, 2007. p. 33. Available at: http://www.acri.org.il/pdf/ghosttown.pdf

150  أنظر: 
Sellick, P., The Old City of Hebron: Can It be Saved? Journal of Palestine Studies, Vol. 23, No. 4, Summer 
1994. p. 73. Available at: http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jps-articles/2538213.pdf

151  املعلومات تستند اىل مقابالت أجراها مركز بديل مع سكان من البلدة القدمية يف الخليل.
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النزوح المستمر للفلسطينيين من البلدة القديمة بسبب السياسات اإلسرائيلية المختلفة يجعل 

الظروف  أمرًا مستحياًل، وذلك لكون  الراهن  الوقت  النازحين/المهجرين في  من عملية جبر ضرر 

التي تسببت في التهجير القسري والترحيل، وبالتحديد استهداف السكان الفلسطينيين، ما 

التهجير  في  تتسبب  التي  القهرية  والبيئة  اإلسرائيلي  االحتالل  نظام  ظل  ففي  قائمة.  زالت 

المهجرين  ضرر  لجبر  مجال  هناك  يكون  لن  العنصري  والفصل  االستعمار  وعمليات  القسري، 

لعام  اإلسرائيلي  التسلل  منع  قانون  تطبيق  استمرار  ان  وممتلكاتهم.  بيوتهم  إلى  وإعادتهم 

ف ضد النازحين والمهجرين الفلسطينيين، وتحّيز نظام القضاء 
ّ
)١954( على نطاق واسع ومكث

القانونية  السبل  خالل  من  والتعويض  بالعدالة  المطالبة  االستحالة  من  يجعل  اإلسرائيلي،152 

والقضائية االسرائيلية وذلك لكونها مصممة اصال إلدامة التهجير والنزوح وليس إلنهائه. وهذا 

ما يجعل اإلنكار اإلسرائيلي لحق المهجرين الفلسطينيين في جبر الضرر بمثابة سياسة تؤدي 

الدامة التهجير القسري للسكان  وهدفا ًأساسيًا من أهداف إسرائيل الصهيونية. 

في ظل السياسات اإلسرائيلية المستمرة هذه، ومشروع اسرائيل االستعماري، وعدم وجود حماية 

دولية، فإن هناك خوف له ما يبرره من أن ضمانات عدم التكرار لن تتحقق، وبالتالي فإن أولئك 

الفلسطينيين الذين نزحوا ال يمكنهم العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم للعيش بأمان فيها. 

لما  ي ما تخاف على حالك خاف على والدك، 
ّ
الحدود قل اللي على  »واجا الضابط 

بدي أعمل مشكلة مع أي جندي إنت عارف الشباب الفلسطينية لما أبوهم ينهان 

فوا، فصار عندي مرحلة خوف مش على حالي بس على والدي، يعني 
ّ
بدهم يوق

 ،%١٠٠ تمام  كان  والوضع  مرتاحين  زمان  كنا  التهديد،  متل  الضابط  حكي  كان 

اشترينا سكنة بفرش الهوى ووالدي ومرتي هأل صارلهم من ٢٠١5/١٢/١، من 3 

أشهر فيها، بطلع الخميس والجمعة عند والدي والبنات، لما خطبت البنت يجي 

واحد من  وبجيب  عالبيت عندهم،  الخميس  أطلع  عندها، فبضطر  ينام  خطيبها 

أخوتي يقعد في الدار هون بدالي، خوف لحدا يعتدي عالدار أو على أختي إلنها 

ووالدها  لحالها  عشانها  أختي  على  خوف  عندي  بصير  نقلت  لو  هون،  ساكنة 

صغار، إذا هجم عالبيت مستوطنين بياخدوه، إذا بهجر البيت بخاف على البيت، 

بتم اإلنسان قلقان، يعني أنا هوني ووالدي وبناتي غاد بتم قلقان عليهم، بنزل 

أنام هوني، بتصلوا يابا وصلت؟ حكو معك عالمحسوم،  أنزل  من عندهم عشان 

زي ما أنا قلقان هم قلقانين، بس اللي بشتغل برا ببعد عن والده وبناته مش اللي 

بنفس البلد بعيد ١٠ دقايق عنهم. 

152  أنظر: 
Smith A., Israel’s latest law confirms bias in judicial system, Middle East Monitor, 24 January 2014. Available at: 
https://www.middleeastmonitor.com/-20140124israels-latest-law-confirms-bias-in-judicial-system/



49

يمكن أخ من اخوتي ما يرتاحش، كلهم ببيوت أجار، كنا كلنا عايشين هوني إحنا 

ال8 وإمي ومرت أبي. كلهم طلعوا إلنه بصير منع تجول، لما طلعوا وال واحد كان 

الصراحة  أنا  القديمة،  البلدة  برا  واستأجروا  طلعوا  وخواتي  وإمي  متجوز،  فيهم 

أقلهم ما تيجوش، يكون في خطورة ما تيجوش، زوجتي ووالدي ما بيجو  كنت 

هون أبدًا، كنت آخد والدي وبناتي يزوروا ستهم وعّماتهم وخاالتهم، بدون مبالغة 

سنتين ما حدا يزورنا، كانوا يزعلوا وياخدوا على خاطرهم لما ما حدا يزورهم، إلنو 

إحنا مش ببلد تانية، بحّسوا حالهم معزولين عن الدنيا، أجبرتني الظروف ]أترك 

بيتي[ لحاالت كتير«. 

 كفاح م، مواطنة في البلدة القديمة

مقابلة أجريت في 3 آذار ٢٠١٦
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الـخــالصـــــــة

السياسات  لنفس  الخليل  في  القديمة  البلدة  في  المقيمون  الفلسطينيون  السكان  يخضع 

اإلسرائيلية للتهجير القسري للسكان التي يخضع لها الفلسطينيون اآلخرون في جميع أنحاء 

فلسطين التاريخية، إاّل أن بعض السياسات المحددة والظروف الخاصة في البلدة القديمة التي 

مدينة  فتقسيم  السياسات.  هذه  أثر  تفاقم  إلى  تؤدي  التي  القهرية  البيئة  قساوة  من  تزيد 

الخليل إلى منطقتين )H1( و)H2(، والحكم العسكري اإلسرائيلي لمنطقة )H2( إلى جانب المّيزات 

الفلسطينيين  للسكان  اليومية  الحياة  فيها  تصبح  ظروفًا  تخلق  القديمة  للبلدة  الطيبوغرافية 

صراعًا من أجل البقاء. 

وعلى الرغم من أن نظام استصدار التصاريح يطّبق على السكان المقيمين في البلدة القديمة، 

كما هو الحال مع بقية الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة وداخل الخط األخضر )مثل 

الحاجة للحصول على تصريح لدخول مدينة القدس، أو لبناء وترميم منازلهم(؛ اال ان الفلسطينيين 

الذين يعيشون في البلدة القديمة في الخليل يواجهون قيودًا خاصة لمجرد كونهم بكل بساطة 

يعيشون هناك، وهي قيود فرضت عليهم عن طريق األوامر العسكرية، أو المذكرات الشفوية، أو 

يتم تنفيذها عمليًا على أرض الواقع دون سابق إنذار. 

يؤدي عدم وجود أي لجان تخطيط فلسطينية أو ي شكل آخر لمشاركة السكان الفلسطينيين 

المقيمين في البلدة القديمة في الخليل إلى انعدام المساواة في استخدام الحيز العام والخاص. 

واستخدمت إسرائيل هذه السلطة الحصرية لممارسة التمييز ضد الفلسطينيين ومنح معاملة 

الفلسطينيين  استخدام  من  تحّد  القديمة  البلدة  في  والمستعمرات  للمستعمرين.  تفضيلية 

للممتلكات إلى حّد كبير، حيث تتم مصادرة األراضي الفلسطينية ويسمح لليهود-اإلسرائيليين 

وحدهم باإلقامة في المستعمرات والمناطق المحيطة بها. وتقوم إسرائيل بمصادرة الممتلكات 

الفلسطينية في البلدة القديمة في الخليل عن طريق فرض األمر الواقع أو بحكم القانون، وهو 

ما حّول مركز المدينة الذي كان في وقت ما نابضا بالحياة ويضج بالحركة، إلى "بلدة أشباح". كما 

مما  الخدمات،  الحرمان من  للفلسطينيين كذلك من جراء  االجتماعي-االقتصادي  الوضع  ويتأثر 

يترك الفلسطينيين المقيمين في البلدة القديمة في وضع مزٍر، غير قادرين في أغلب األحيان 

على الحصول على المساعدات الطبية األساسية لخدمات الطوارئ. تؤدي هذه الظروف إلى نزوح 

بعض الفلسطينيين بشكل مؤقت، للحصول على العالج الطبي مثاًل، ولكنها ايضا تتسبب في 

التهجير القسري للفلسطينيين الدائم.. 

التعسفي،  الجماعي واالعتقال  للقوة والعقاب  المفرط  وللقمع اإلسرائيلي، من خالل االستخدام 

تأثير شديد على السكان المقيمين في البلدة القديمة، الذين يعيشون محاطين باستمرار بجنود 
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االحتالل والمستعمرين، بل وملزمين بالتعامل معهم يوميًا. وقد تكون عواقب هذا التفاعل قاتلة، 

كما يتضح من حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء. أما أولئك الذين ال يقتلون فهم عرضة لخطر 

تأثير  له  المستعمرين  وجود  أن  كما  المستعمرين.  أو  االحتالل  جنود  أيدي  على  لإلصابة  دائم 

الجسدية  االعتداءات  بسبب  ليس فقط  بجوارهم،  الذين يعيشون  الفلسطينيين  السكان  على 

والترهيب والتحرش اللفظي، وإنما أيضًا بسبب ما يرافق تواجدهم من قيود مفروضة على حرية 

الحركة، وكذلك بسبب الدور الذي تلعبه جهات غير حكومية )مثل صندوق الخليل( التي تعمل 

على تحصين وتوسيع المستعمرات. ويؤدي هذا الوضع في كثير من األحيان إلى انعدام دائم 

الفلسطينيين هناك. ومن خالل  السكان  وأزمات نفسية على  إجتماعية،  لألمن، وفرض ضغوط 

العقاب(،  من  واإلفالت  )بالمساعدة  ودعمها  غير حكومية  أطراف  تنفذها  التي  لألعمال  السماح 

فان  إسرائيل تتواطؤ وتساهم في تدهور ظروف المعيشة والحياة الطبيعية في البلدة القديمة. 

يتحقق الفصل العنصري في البلدة القديمة في الخليل في الفصل المكاني والقانوني. ويعتلي 

قمة عناصر الفصل العنصري الفصل بين المستعمرين والفلسطينيين، عنصر التمييز القانوني 

في تطبيق القانون المدني على المستعمرين، وخضوع السكان الفلسطينيين للقوانين العسكرية 

اإلسرائيلية. وعالوة على ذلك، يتجلى الفصل العنصري المفروض على المجتمع الفلسطيني من 

خالل القيود الصارمة المفروضة على إقامة الفلسطينيين وحرية الحركة في البلدة القديمة في 

غير  الفلسطينيين  من  كثير  االجتماعية، حيث يصبح  والحياة  األسرة  على  تؤثر  والتي  الخليل، 

قادرين على زيارة أقاربهم وأصدقائهم. 

تؤدي البيئة القهرية التي تخلقها السياسات اإلسرائيلية، والتي تزداد شدتها باستمرار، إلى 

التهجير القسري المستمر للفلسطينيين من البلدة القديمة في الخليل، وإلى انتهاك مجموعة 

من الحقوق األساسية. وقد أجبر عدد كبير من العائالت إلى مغادرة المنطقة في العقود القليلة 

القسري  والتهجير  العنصري  والفصل  االستعمار،  ارتكاب جرائم جرائم  استمر  طالما  الماضية. 

على  قادرين  تم تهجيرهم قسرًا  الذين  الفلسطينيون  يكون  فلن  القديمة،  البلدة  في  للسكان 

ممارسة حقهم في جبر ضررهم، وهو حق اساسي لممارسة العديد من الحقوق اإلنسانية األخرى. 
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ومنفردة، وتتضمن أساليب وأدوات متنوعة تطبقها 
السيطرة  الى  تهدف  استراتيجية  ضمن  اسرائيل 
السكان  بأقل عدد من  أكبر مساحة من األرض  على 

الفلسطينيين. 
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السياسات  أبرز  على  الضوء  الدراسة  هذه  ط 
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في  الفلسطينيون  لها  يتعرض  التي  اإلسرائيلية 
أكثر  من  باعتبارهما  الخليل  في  القديمة  البلدة 
المناطق المستهدفة. وتعرض الدراسة بالمعطيات 
في  السياسات  تلك  تتسبب  كيف  والشهادات 
خلق بيئة قهرية تمس كافة نواحي الحياة اليومية 
للفلسطينيين في انتهاك مباشر وممنهج للقانون 
اإلنسان،  لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي 

وتؤدي بالتالي الى تهجيرهم.  


