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 والمساحة الموقع الجغرافي محافظة الخلیل:  -1
 

لق�دس، وعل�ى بع�د تقع محافظة الخلیل في الجزء الجنوبي من الضفة الغربیة، إل�ى الجن�وب م�ن مدین�ة ا
الجنوبی��ة  ،ال��ثالث األخ��رى. یح��دھا م��ن الش��مال محافظ��ة بی��ت لح��م، وم��ن الجھ��ات ك��م منھ��ا 36ح��والي 

ویبلغ التعداد السكاني في محافظة الخلی�ل  ).1949 للعام خط الھدنة (الخط األخضرالغربیة ووالشرقیة 
 .1نسمة 684,246

 

 
 في الضفة الغربیة المحتلة الخلیل): موقع وحدود محافظة 1رقم ( الخارطة

 
 
تبل�غ حی�ث  د الس�كاناع�دتمن حیث المساحة وتعتبر محافظة الخلیل من أكبر محافظات الضفة الغربیة و

حس��ب . وبوفیھ��ا اكب��ر المس��احات الزراعی��ة ك��م مرب��ع)، 996.6دون��م ( 996,664 المحافظ��ةمس��احة 
طبیعة استعماالت األراضي في المحافظة، فان ھذه المساحة تضم ما یلي: المناطق السكنیة الفلسطینیة، 

المحمی��ات والمغلق�ة العس�كریة المن�اطق والقواع�د العس�كریة اإلس�رائیلیة، والمس�توطنات اإلس�رائیلیة، و

 2017، الفلسطیني لإلحصاءالجھاز المركزي   1
                                                 



 ]الوضع الجیوسیاسي في محافظة الخلیل[ 2018 
 

 ) و1الج��دول رق��م ( واألراض��ي الص��الحة للزراع��ة.والمن��اطق المفتوح��ة  من��اطق الغاب��اتو الطبیعی��ة
 یظھران استعماالت االراضي والغطاء النباتي في محافظة الخلیل )2( رقم الخارطة

 
 األراضي والغطاء النباتي في محافظة الخلیل): استعماالت 1الجدول رقم (

األراضي والغطاء النباتي  استخدامات المساحة (دونم)
 لمحافظة الخلیل

 أراضي صالحة للزراعة 172794
 غابات 12249
 زراعات متنوعة 29969
 مناطق صناعیة وتجاریة 3150
 محاجر وحفریات 12383
 أراضي مفتوحة 355463
 أشجار 169570
 بیوت بالستیكیة 1273
 أعشاب وشجیرات رعویة 3081
 مالعب -مناطق ترفیھیة  100

 مسطحات مائیة 7
 مراعي 138013
 قواعد عسكریة إسرائیلیة 1490
 استیطانیةبؤر  134

 مستوطنات إسرائیلیة 11874
 مناطق عمرانیة فلسطینیة 83596
 مقابر 226
 مسار الجدار 1292

 المجموع 996664

القدس (أریج)  -وحدة نظم المعلومات الجغرافیة، معھد االبحاث التطبیقیة المصدر:
2018 
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 استعماالت األراضي والغطاء النباتي في محافظة الخلیل ):2رقم ( الخارطة

 
وض��عھ البریط��انیون زم��ن  ،یوج��د تقس��یمان إداری��ان مختلف��ان للتجمع��ات الس��كانیة ف��ي فلس��طین. األول

، والث��اني وض��عتھ س��لطات االح��تالل اإلس��رائیلي عق��ب )1948-1918( االنت��داب البریط��اني لفلس��طین
 20ت�م تص�نیف محافظ�ة الخلی�ل إل�ى وال�ذي م�ن خالل�ھ  1967احتاللھا لالراضي الفلسطینیة في الع�ام 

ق�ة ش�مال الخلی�ل، ومنطق�ة ومن ثم تم تصنیف ھذه المن�اطق إل�ى ث�الث مجموع�ات؛ منط ،منطقة إداریة
) یع��رض التجمع��ات الفلس��طینیة الرئیس��یة ف��ي 2وس��ط الخلی��ل، ومنطق��ة جن��وب الخلی��ل. الج��دول رق��م (

  الحكم العسكري االسرائیلي:خالل لتقسیم االداري امحافظة الخلیل وفق 
  

ة في محافظة الخلیل وفقا ی: التجمعات الفلسطینیة الرئیس)2رقم ( جدولال     
 لفلسطین خالل الحكم العسكري االسرائیليللتقسیم اإلداري 

 الرقم
  

 منطقة 
 شمال الخلیل

 العدد
 

 منطقة 
 وسط الخلیل

 العدد
 

 منطقة 
 جنوب الخلیل

 الظاھریة 1 الخلیل 1 بیت أوال 1
 السموع 2 دورا 2 بیت كاحل 2
 الریحیة 3  خربة جمرورة 3
 یطا 4 بیت أمر 4
  حلحول 5
 إذنا 6
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 خاراس  7
 نوبا  8
 صوریف 9
 تفوح 10
 ترقومیا 11
 سعیر  12
 الشیوخ 13
 بني نعیم 14

القدس  –معھد االبحاث التطبیقیة  ،المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة
 (أریج)

 
 كانت ،الدول العربیة واسرائیلبین على االرض الفلسطینیة نشبت التي  1948 العام حربوقبل 

، فقدت 1949عام في الرسم خط الھدنة تم ندما عو.  2كم 2,076 تصل الى مساحة محافظة الخلیل
. على الجانب االسرائیلي ،أراضیھا لتصبح الیوم داخل مناطق الخط االخضر٪ من 48المحافظة نحو 

٪ من 17.6، وھذه المساحة تشكل ما یقارب دونم  996,664مساحة المحافظة بلغت وبناء علیھ، 
 .المحتلة مجموع مساحة الضفة الغربیة

 
 ضمن اطار اتفاقیة اوسلو الخلیلالوضع الجیوسیاسي في محافظة  -2
 

رفضاً من الشعب الفلسطیني لالحتالل اإلسرائیلي لألراضي  1987بدأت االنتفاضة األولى عام 
عقد مؤتمر  ،1991ودائم للقضیة الفلسطینیة. و في العام الفلسطینیة المحتلة وللمطالبة بحل عادل 

 338و  242مدرید للسالم على أساس مبدأ "األرض مقابل السالم" وتطبیق قرارات مجلس األمن 
. وعقدت عدة 1967التي تدعو إلى انسحاب إسرائیل الكامل من المناطق التي احتلتھا في العام 

كان الجانب الفلسطیني یؤكد فیھا  ، حیثرائیلي والفلسطینيجوالت من المفاوضات بین الجانبین اإلس
 على ضرورة وقف االستیطان باعتباره العنصر الرئیسي الذي یقف حجر عثرة أمام تقدم المفاوضات. 

 
وفي العاصمة النرویجیة أوسلو جرت مفاوضات بین منظمة التحریر الفلسطینیة والحكومة اإلسرائیلیة 

أیلول عام  13عادل ودائم، وانتھت بتوقیع اتفاقیة إعالن المبادئ في من اجل التوصل إلى سالم 
وتبع ذلك توقیع اتفاقیة المرحلة االنتقالیة التي تضمنت انسحاب الجیش اإلسرائیلي من أجزاء  ،1993

 1999من قطاع غزة وأریحا. وقد حددت المرحلة االنتقالیة بخمس سنوات على أن تنتھي في أیار 
القدس. فنتج المستوطنات والالجئین والمیاه و یتھا حل العقبات الرئیسیة مثل الحدود وبحیث یتم في نھا

% من 70) انسحاب قوات االحتالل اإلسرائیلیة من حوالي 1994عن اتفاقیة أوسلو األولى (أیار 
 مساحة قطاع غزة ومساحة محدودة من محافظة أریحا. 
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تضمنت إجراء انتخابات  1995أیلول عام  28بتاریخ أما اتفاقیة أوسلو الثانیة والتي تم توقیعھا 
للمجلس التشریعي الفلسطیني ووضعت جدوال زمنیا النسحاب القوات اإلسرائیلیة من المناطق 

على اتفاقیة أوسلو الثانیة تم تقسیم الضفة الغربیة إلى  االفلسطینیة المأھولة بالسكان الفلسطینیین.  وبناءً 
 -ثالثة مناطق وھي:

 
أ، حیث تتمتع الس�لطة الفلس�طینیة بكام�ل الس�یطرة االمنی�ة و االداری�ة حی�ث تتك�ون  منطقة  •

 منطقة أ من األجزاء الرئیسیة للمدن الكبیرة في الضفة الغربیة. 
منطق���ة ب وتش���كل معظ���م المن���اطق الفلس���طینیة المأھول���ة م���ن البل���دیات والق���رى وبع���ض  •

كام�ل الش�ؤون المدنی�ة أم�ا إس�رائیل المخیمات. و تسیطر السلطة الوطنی�ة الفلس�طینیة عل�ى 
 فتسیطر على الشؤون األمنیة.

اما منطقة ج وھي تغطي ب�اقي المس�احة خ�ارج منطقت�ي أ و ب وإلس�رائیل كام�ل الس�یطرة  •
على ھذه المنطقة أمنی�ا و اداری�ا وھ�ي تتك�ون م�ن جمی�ع المس�توطنات اإلس�رائیلیة ومعظ�م 

 یفیة المأھولة بشكل محدود. األراضي الفلسطینیة غیر المأھولة أو المناطق ر
 

، في  كمنطقة "أ" كم مربع) 251.3دونما ( 251,376تم تصنیف ما مساحتھ  ،الخلیلوفي محافظة 
منطقة "ب"، فیما ك الخلیلمن أراضي محافظة كم مربع)  236.6دونما ( 236,619حین تم تصنیف 

كما الى تصنیف منطقة "ج"، من اراضي محافظة الخلیل كم مربع)  465.5دونما ( 465,548خضع 
یبین تصنیفات االراضي في  )3جدول رقم (الدونم "محمیة طبیعیة"   38,832تم تصنیف ما مجموعھ 

 1995الخلیل وفقا التفاقیة أوسلو الثانیة في العام محافظة 
 

المرحلة  -): تصنیف االراضي في محافظة الخلیل وفقا التفاقیة أوسلو الثانیة 3الجدول رقم (
 )1995االنتقالیة (

النسبة المئویة من المساحة الكلیة 
 لمحافظة الخلیل

 المساحة
 التصنیف (بالدونم) 

 أمنطقة  251,376 25.2

 منطقة ب 236,619 23.7

 منطقة ج 465,548 46.7

 محمیات طبیعیة 38,832 3.6

 2018 ،القدس (أریج) –معھد االبحاث التطبیقیة  ،المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة
 

أن غالبیة السكان یتمركزون في المناطق المصنفة "ا" و "ب" و التي تشكل   ،والجدیر بالذكر
أما مناطق . )كم مربع 996.6) فقط من المساحة الكلیة لمحافظة الخلیل (كم مربع %487.9 (48.9

ما ف ،)كم مربع 996.6(من مساحة المحافظة الكلیة % 50.3التي تشكل "ج" والمحمیات الطبیعیة و
تخضع للسیادة االسرائیلیة الكاملة حیث یمنع البناء الفلسطیني فیھا أو االستفادة منھا بأي شكل زالت 

من االشكال اال بتصریح صادر عن السلطات االسرائیلیة المختصة. والجدیر بالذكر أن معظم 
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األراضي الزراعیة والمناطق المفتوحة  على "ج" تشملة المصنفمناطق الاألراضي الواقعة في 
الخصبة والغنیة بمصادر المیاه الطبیعیة والتي تشكل مصدر دخل رئیسي ألھالي محافظة الخلیل. 

 ):3لخارطة رقم (اأنظر 
 

 
 1995): التقسیم الجیوسیاسي في محافظة الخلیل وفقا التفاقیة أوسلو المؤقتة 3الخارطة رقم (

 
 

 )H2/H1مدینة الخلیل (بروتوكول  -3
 

، وقعت إسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة 1997 من العام كانون الثانيشھر الخامس عشر من في 
 H2تغطي منطقة حیث ب؛  H2 وH1  مدینة الخلیل إلى منطقتین: بروتوكول الخلیل، والذي قسم

(مساحة مدینة الخلیل  لمدینة الخلیل حدود البلدیةمن مساحة  ٪9.2ما یقارب دونم)  4289(مساحتھا 
المستوطنات مثل ومناطق بأكملھا والحرم االبراھیمي السوق القدیم منطقة وتضم دونم)،  46,162

 أبراھام أفینو وبیت رومانو وبیتومستوطنات كریات أربع وجفعات خارصینا وجفعات ھعافوت 
ھذا باإلضافة الى  عددا من المدارس الفلسطینیة  المجاورة للمستوطناتوالمناطق ھداسا وتل الرمیدة 

كامل  بشكل H2تخضع منطقة  ،یات الموقعةوبحسب االتفاق والمساجد والمناطق االثریة في المنطقة.
 فلسطیني 35,000 نحو الیوم H2المنطقة  یقطنو. امنیا واداریا اإلسرائیلي االحتالل لسیطرة الجیش

مستوطن  600فیما یقطن المنطقة ما یزید عن  ،اسرائیلي / عائقحاجز 71من یواجھون أكثر و
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المنتشرة في  وتتنوع ھذه الحواجز/ العوائقیحرسھم مئات الجنود اإلسرائیلیین. و، فقط إسرائیلي
شائكة، وغیره من العوائق، التي تحد من  ، بین حواجز دائم، وبوابات حدیدیة، واسالك H2 منطقة

) الذي یوضح انواع الحواجز/ العوائق 4حركة الفلسطینیین في تلك المنطقة. أنظر الجدول رقم (
 .H2االسرائیلیة في منطقة 

 
 في مدینة الخلیل H2): الحواجز/ العوائق االسرائیلیة في منطقة 4الجدول رقم (

 العدد نوع الحاجز أو العائق
 3 اسالك شائكة

 4 برامیل اسمنتیة
 10 حاجز دائم

 2 سیاج حدیدي
 9 بوابات حدیدیة
 1 جدار حدیدي

 1 حاجز مؤقت أو جزئي
 31 حواجز اسمنتیة
 9 بوابات اسمنتیة

 1 اب دوار ب
 71 المجموع

(أریج)  -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة، معھد االبحاث التطبیقیة القدس
2018 

 
 

أمام الفلسطینیین وخصوصا منطقة السوق القدیم الذي كان یعتبر  مغلقة تماما H2 كما أن منطقة
إضافة إلى وجود نقاط التفتیش  مشددة،اسرائیلیة حراسة أمنیة  ، وھي تحتعصب التجارة في المدینة

أجزاء أخرى من المدینة  والمتاریس والحواجز العسكریة والتي تقطع الطرق المؤدیة إلى
مختلف أنحاء المدینة الوصول إلى أسواق المدینة  یستطیع الفلسطینیون منبحیث ال  ،)H1(منطقة

خضعت سوق الجلود وغیرھا، والتي وسوق األلبان و سوق الذھبو القدیمة، بما فیھا سوق الخضار
القیود ھذا باإلضافة إلى  .2000 عامشھر ایلول من الإلغالق منذ بدایة االنتفاضة الثانیة في ل

التي  )4الخارطة رقم (أنظر . المفروضة على حركة الفلسطینیین في الطرق القریبة من المستوطنات
 ). H1&H2مدینة الخلیل (برتوكول  توضح
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 )H2/H1مدینة الخلیل (بروتوكول  ):4الخارطة رقم (

 
 

 االنتھاكات اإلسرائیلیة بحق االراضي والممتلكات في محافظة الخلیل -4
 

أعوام االحتالل االس�رائیلي الثم�اني واالربع�ون، ص�عدت إس�رائیل م�ن انتھاكاتھ�ا تج�اه الم�واطن خالل 
محافظ�ة الخلی�ل، في مختلف محافظ�ات الض�فة الغربی�ة المحتل�ة بم�ا فیھ�ا  الفلسطیني وأرضھ وممتلكاتھ

بن��اء واس��تمرت ف��ي عملی��ات نھ��ب األراض��ي الفلس��طینیة خدم��ة ألھ��دافھا االس��تیطانیة المختلف��ة م��ن 
جدی��دة ف��ي المحافظ�ة، وتوس��یع القائم��ة منھ��ا، ف��ي خط��وة م��ن  اس��تیطانیة وأحی��اء اس��رائیلیة لمس�توطنات

الوجود اإلسرائیلي في المنطقة بحیث یُصبح واقًع�ا یص�عب تغیی�ره ف�ي المس�تقبل. كم�ا   شأنھا أن تُرسخ
ى والبل��دات وص��عدت إس��رائیل م��ن عملی��ات الھ��دم للمن��ازل والمنش��آت الفلس��طینیة ف��ي مختل��ف الق��ر

ج". "المص�نفة  قاطف�ي المن� المنش�آتغیر مرخص لوقوع ھذه الالفلسطینیة في المحافظة بذریعة البناء 
كما طالت االنتھاكات اإلسرائیلیة األشجار المثمرة واألراضي الزراعیة التي ھي مصدر دخ�ل رئیس�ي 

االس��رائیلیة  اتالحكوم�� لمعظ��م الع��ائالت الفلس��طینیة ف��ي األراض��ي الفلس��طینیة المحتل��ة. كم��ا أص��درت
العدی��د م��ن األوام��ر العس��كریة الت��ي طال��ت االف ال��دونمات م��ن األراض��ي الفلس��طینیة وك��ان المتعاقب��ة 

معظمھا إما بذریعة أن تلك األراضي ھي ملك لدولة إسرائیل وعلی�ھ یُمن�ع عل�ى الفلس�طینیین اس�تغاللھا 
 أو مناطق عسكریة مغلقة ومحمیات طبیعیة. 

11 
 



 ]الوضع الجیوسیاسي في محافظة الخلیل[ 2018 
 
 

، رص��د معھ��د األبح��اث 2018م��ن الع��ام  نیس��انوحت��ى ش��ھر  2000الممت��دة م��ن الع��ام الفت��رة وخ��الل 
االنتھاك�ات اإلس�رائیلیة ض�د األراض�ي والممتلك�ات الفلس�طینیة ف�ي محافظ�ة  القدس (أری�ج) –التطبیقیة

دونم�ا  47,752مص�ادرة ب في الفترة السابقة ال�ذكر، قام�ت س�لطات االح�تالل االس�رائیلیة الخلیل، حیث
كم���ا اقتلع���ت الی���ات االح���تالل االس���رائیلي  م���ن األراض���ي الفلس���طینیة ألغ���راض إس���رائیلیة مختلف���ة.

والمستوطنین االسرائیلیین القاطنین في المستوطنات االسرائیلیة غیر الشرعیة المنتشرة عل�ى اراض�ي 
وع�الوة ی�ل. في مختلف مناطق محافظ�ة الخل شجرة فلسطینیة  121,318محافظة الخلیل، ما مجموعھ 

الت�ي  الھ�دم اوام�رال�ى اص�دار المئ�ات م�ن  باإلض�افةوخالل تلك الفت�رة، منزال  537، تم ھدم على ذلك
فیم��ا یل��ي ع��رض لالنتھاك��ات اإلس��رائیلیة ف��ي األراض��ي  .ومنش��أة من��زال 1536 تس��تھدف م��ا یق��ارب

أنظ�ر  الق�دس (أری�ج). –الفلسطینیة المحتلة بحسب اإلحصائیات الصادرة عن معھد األبح�اث التطبیقی�ة 
 ):5الجدول رقم (

 
): االنتھاكات اإلسرائیلیة في محافظة الخلیل في الفترة الواقعة ما بین 5الجدول رقم (

 2018العام  و 2000العام 

مص����������������ادرة  العام 
 االراضي 

االوام������ر العس������كریة  ھدم المنازل  تقطیع االشجار
من��ازل الت��ي تس��تھدف 

 الفلسطینیین  ومنشآت
2000 615 1087 0 43 
2001 4188 1705 21 102 
2002 3618 105 64 45 
2003 1301.5 8350 118 48 
2004 11729 7245 56 102 
2005 9178.1 63383 16 24 
2006 1860 13543 3 60 
2007 267 5355 18 46 
2008 1338.5 1360 30 85 
2009 4275.3 1270 0 77 
2010 3207 3765 15 108 
2011 2218.58 4070 71 139 
2012 392 4315 46 234 
2013 2659 1793 25 228 
2014 335.716 1382 49 117 
2015 - 

2018 
569.5 2590 5 78 

 1536 537 121318 47752.196 المجموع
 2018معھد األبحاث التطبیقیة القدس (أریج)،  -وحدة مراقبة االستیطانالمصدر: 
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 المستوطنین اإلسرائیلیین في محافظة الخلیلعنف  •
 

في الحرب الدائرة على األراضي الفلسطینیة بین المستوطنین اإلسرائیلیین وسلطات اإلحتالل 
سلطة جانب والفلسطینیین من جانب أخر، تقف سلطات االحتالل وعلى رأسھا الاإلسرائیلي من 

على األراضي الفلسطینیة، بھدف إقامة بؤر  ئھمعملیة استیالللمستوطنین  القضائیة اإلسرائیلیة لتسھل
استیطانیة جدیدة وتوسیع المستوطنات القائمة فعلیًا وبشكل غیر شرعي لفرض حقائق وأمر واقع على 

 لى اتفاق سالم مع الفلسطینیین. یصعب تغیره في حال التوصل إاألرض 
 

والبؤر  عالوة على ذلك، یقوم قطعان المستوطنین االسرائیلیین القاطنین في المستوطنات االسرائیلیة
المقامة بشكل غیر شرعي على االراضي الفلسطینیة المحتلة، باالعتداء على كل ما ھو  االستیطانیة

لوحظ خالل االعوام القلیلة  فلسطیني وذلك بحمایة ومرافقة قوات من جیش االحتالل االسرائیلي. حیث
ل أصبحت تشك، والتي الفلسطینیین وممتلكاتھم تطالاعتداءات المستوطنین التي  في  تزاید الماضیة

توطنین تحولت خالل خطًرا كبیًرا على جمیع نواحي الحیاة.  وتجدر اإلشارة الى أن اعتداءات المس
تجاه السكان الفلسطینیین إلى ھجمات  غیر منظمة من اعتداءات ،على وجھ الخصوصالعقد الماضي 

 بغرض ترویع الفلسطینیین وتعریض حیاتھم للخطر. تمتاز بالعنف الشدید وذلك منظمة 
 

على الفلسطینیین وممتلكاتھم في األراضي الفلسطینیة المحتلة  االسرائیلیین قى ھجمات المستوطنینوتب
وخصوصا أن معظم  الھجمات التي یرتكبھا المستوطنین تتم تحت مرأى  ،تشكل مصدر قلق رئیسي

الفلسطینیین ، التي ال تحرك ساكنا لصد ھذه االعتداءات عن ومسمع قوات جیش االحتالل اإلسرائیلي
. وتجدر اإلشارة الى ان ھجمات وانما تعمل على  حمایة المستوطنین ومساندتھم في تنفیذ اعتداءاتھم

على مدى العقد  وغیر مسبوق المتعمدة قد تصاعدت بشكل غیر متوقع االسرائیلیین المستوطنین
وھدفت بمجملھا الى  ،ینالعدائیة والكراھیة للفلسطینیالماضي من حیث العدد والنوع وتمیزت بالعنف و

ث قلب حیاة الفلسطینیین رأسا على عقب وتدمیر األراضي الزراعیة واقتالع وحرق األشجار وتلوی
 .الحقول الزراعیة وآبار المیاه

 
مثل الكنائس  ،األماكن الدینیة المقدسة االسرائیلیین طالت انتھاكات المستوطنین ،باإلضافة الى ذلك

والكتابات المسیئة والمعادیة للمسیحیة واإلسالم على جدرانھا. ومن دون وحرق مقتنیاتھا  مساجدوال
ھجماتھم ضد ل العنان فأن المستوطنین اإلسرائیلیین یستمدون شجاعتھم والدعم والتحفیز إلطالق  ،شك

الفلسطینیین من الحكومة االسرائیلیة وجیش اإلحتالل اإلسرائیلي اللذان یبذالن كل الجھد لحمایة 
 . ذ في جمیع محافظات الضفة الغربیةالمستوطنین وتوفیر غطاء قانوني لھجماتھم التي تُنف

 
االبحاث التطبیقیة ومن خالل دراسیة تحلیلیة أعدھا معھد  ،وفي محافظة الخلیل على  وجھ الخصوص

االعوام  ة خاللفي االراضي الفلسطینیة المحتل نالعتداءات المستوطنین اإلسرائیلییالقدس (أریج)  –
اعتداءا على  المواطنین والممتلكات واالماكن الدینیة في  520تم تسجیل  )2018و 2013( ةالماضی
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المحافظة تمت على أیدي المستوطنین االسرائیلیین. وقد تمثلت ھذه االعتداءات بالعدوانیة والعنف 
 ر على  جمیع االصعدة.والحقت بالفلسطینیین اصابات وخسائ

 
 سیاسة الھدم االسرائیلیة في محافظة الخلیل •

 
سیاسات  من "ج"یعاني المواطنین الفلسطینیین القاطنین في القرى الواقعة في المناطق المصنفة 

الضفة الغربیة المحتلة االضطھاد االسرائیلي الالمتناھیة بقصد إیقاف التطور العمراني الفلسطیني في 
من أماكن سكناھم حتى یتسنى لھا تنفیذ مخططاتھا االستیطانیة و تعزیز وجودھا  الفلسطینیین وتھجیر

لتلبیة الفلسطینیة لقرى ل ةھیكلی اتعدم وجود مخطط. وقد تمثل ذلك بفي االراضي الفلسطینیة المحتلة
جل مواكبة ورفض اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة منحھم تراخیص البناء من ا ،احتیاجاتھم العمرانیة

وقد شكلت ھذه السیاسة عائقا أمام نمو التجمعات الفلسطینیة في الزیادة السكانیة في تلك المناطق. 
وقوع معظمھا في مناطق یمنع البناء فیھا اال بتصریح صادر عن االدارة  ببسب المناطق المصنفة "ج"

لسكان تحت خطر الھدم بذریعة ھؤالء امنازل ومنشآت  بقى تو . في تلك المنطقة المدنیة االسرائیلیة
ھدم  تقدم الجرافات االسرائیلیة على ،عدم الترخیص بحسب االدعاءات االسرائیلیة. ومن جھة أخرى

على تحدي القوانین  یتجرؤونعلى الفلسطینیین الذین  لرد كل منزل، منشأة او غرفة صغیرة 
 یتوجبحیث  ،والخاضعة للسیطرة االسرائیلیة الكاملة "ج"االسرائیلیة والبناء في المناطق المصنفة 

طویلة  إلجراءاتعلى كل فلسطیني یرغب ببناء منزل أو اضافة غرفة الى منزل قائم أن یخضع 
قابل بالرفض من قبل االدارة المدنیة والتي عادة تُ إلصدار ترخیص عمل وبناء ومعقدة ومكلفة 

 نیین الشروط الالزمة للبناء في تلك المناطق.عدم موافاة الفلسطی تحت ادعاءاالسرائیلیة 
  

اعلنت الحكومة االسرائیلیة عن  ،1993عن اتفاقیة أوسلو في العام  أنھ قبل االعالن ،و الجدیر بالذكر
طرح مخططات ھیكلیة لجمیع المدن والبلدات والقرى  الفلسطینیة في الضفة الغربیة والتي من خاللھا 

في كل من تلك التجمعات على الفلسطینیة حدود المناطق العمرانیة  ،بتم تحدید وبشكل أحادي الجان
. وقد عملت ھذه المخططات على الحد من أساس االحتیاجات اإلسرائیلیة والمخططات المستقبلیة

، في حین أن ما تبقى من "ب"و  "أالیوم " خطط التنمیة الفلسطینیة المستقبلیة في المناطق المصنفة
جمیع على ال زالت خاضعة للسیطرة االسرائیلیة الكاملة وتشمل  "ج"ألراضي الفلسطینیة والمصنفة ا

 خیارات التوسع في المستوطنات االسرائیلیة القائمة في الضفة الغربیة وبناء مستوطنات جدیدة
  ناطق.، متناسیة بشكل مقصود احتیاجات الفلسطینیین في تلك الموغیرھا من المخططات االسرائیلیة

  
ات االسرائیلیة لتؤكد على عزم الحكومالضفة الغربیة المحتلة سیاسة الھدم االسرائیلیة في وتأتي 

ا على أساس االحتیاجات حیث انھا لم تكن أبد ،بالمضي قدما بتنفیذ مخططاتھا االستیطانیةالمتعاقبة 
ألسباب تھدف المصالح  دائما تأتيالبناء الغیر مرخص بل االمنیة والضرورات العسكریة و

وقد صعدت اسرائیل من عملیات الھدم واالخالء في . االسرائیلیة واھمھا بناء المستوطنات اإلسرائیلیة
محافظة الخلیل مثل حیث استھدفت العدید من التجمعات الفلسطینیة في  ،االعوام القلیلة الماضیة

وبلدات اذنا وحلحول  اثني عشر تجمعا)التجمعات الفلسطینیة المتواجدة في مناطق الجنوب (وعددھا 
فیما یلي تفاصیل لبعض التجمعات الفلسطینیة التي تم استھدافھا في ویطا وصوریف وبیت امر. 

 -:الخلیل
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 خربة سوسیا •
 

 وضمن المناطق سیا جنوب مدینة الخلیل وضمن الحدود االداریة لبلدة یطا الفلسطینیةوتقع خربة س
بة سوسیا من الجنوب ویحیط خر. التي ما زالت تخضع للسیطرة االسرائیلیة الكاملة و المصنفة "ج"

الغربي موقع  . ومن الشمال317االسرائیلي رقم  االسرائیلیة والشارع االلتفافي مستوطنة سوسیا
 یسیطر علیھ المستوطنین االسرائیلیین وتم تحویلھ الى كنیس اسرائیلي فیما بعد. 

 
التجمع السكاني االحتالل االسرائیلي إذ یستھدف  ،الفلسطینیة خربة سوسیا اھالي خطر الترحیل ویتھدد

ینفذھا التي والمتكررة مستمرة العتداءات االمن سوسیا یعاني سكان خربة كما و. بأكملھا في الخربة
الرحیل إلجبارھم على  بحقھم وبحق أراضیھم االسرائیلیة وقوات االحتالل اإلسرائیلیون وطنونالمست

 . ات استیطانیةتوسعالتي تشھد  وضمھا لمستوطنة سوسیا االسرائیلیة بھدف االستیالء على  االرض
 

وكانت السلطات االسرائیلیة قد استھدفت خربة سوسیا في االعوام السابقة بالعدید من االوامر 
السكان وذلك لدفع  ،التي تستھدف ھدم المنازل والمنشآت المقامة على أراضي الخربة العسكریة

حیث تتذرع سلطات االحتالل االسرائیلیة بان ھذه المنازل والمنشآت المقامة  رحیل.الفلسطینیین الى ال
اصدار تراخیص من  أو أما ھدمھا وبالتالي، یتوجب على الفلسطینیین ةمرخصغیر خربة سوسیا  في

اخرھا في العاشر من شھر ایار كان حیث  .اإلدارة المدنیة االسرائیلیة، والتي تواجھ الرفض بشكل دائم
 الفلسطینیین طلب سولبرج، نوَعم االسرائیلیة، العلیا المحكمة قاضي رفض عندما 2018من العام 

 المنازل بحق صدرت التي دمالھ أوامر نفیذت لمنع مؤقّتا أمرا بإصدار سوسیا خربة في القاطنین
 تقدم ،1320 العام أوائل في انھ الى شارةاال وتجدر .السابقة االعوام خالل سوسیا خربة في تآوالمنش
 للبناء كافیة مساحة لھم یضمن للخربة ھیكلي بمخطط االسرائیلیة المدنیة لإلدارة سوسیا خربة سكان

 الھیكلي المخطط رفضت االسرائیلیة المدنیة االدارة ان اال ،المنطقة في المستقبل في والتوسع
 مرادھم. على الفلسطینیین حصول دون حالت معقدة معاییر تفرضو
 

  خلة الضبع •
 

متسبي یائیر  ةالبؤر االستیطانیتقع خلة الضبع جنوب شرق مدینة یطا جنوب مدینة الخلیل، وتتوسط 
وأفیغال، وضمن القاعدة العسكریة اإلسرائیلیة التابعة لھما. یحدھا من الشرق مغایر العبید وخربة 

ومن الشمال خربتي قواویس والخروبة ومن  ،ومنطقة شعب البطم ومن الغرب خربة التوامین ،التبان
الجنوب خرب التبان والمجاز والفخیت. تعتبر منطقة خلة الضبع منطقة ذات اھمیة استراتیجیة عالیة 

 بالنسبة للحكومة اإلسرائیلیة التي تسعى للسیطرة علیھا والمنطقة المحیطة بھا.
 

نتھاكات االسرائیلیة في االعوام السابقة كونھا تقع في المنطقة تعرضت منطقة خلة الضبع للعدید من اال
تلك تنفیذ المخططات االستیطانیة في بھدف لتي تسعى اسرائیل للسیطرة علیھا وا "ج"المصنفة 
عندما ، 2013الحادي والعشرین من شھر شباط من العام  كانت فياالنتھاكات  أحدى ھذهالمنطقة. 

لى أراضیھم الزراعیة في الفلسطینیین من الدخول إ المواطنیناإلسرائیلي بمنع  االحتاللقامت قوات 
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وذكر أحد المزارعین للوحدة القانونیة في لجنة  ألجل حراثتھا وتقلیم األشجار. "خلة الضبع"منطقة 
أمام أراضیھم المحاصرة طویال على أمل أن تسمح  انتظروا، بأن أصحاب األراضي 2إعمار الخلیل

بالدخول كما وعدت، إال أن ممثال عن اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة أعلمھم بأنھ لن  االحتاللت لھم قوا
 یتم السماح لھم بالدخول.

 
جیش  من قامت اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة برفقة قوات ،2013في السابع من شھر آذار من العام و

إخطار  24وتسلیم  ،جنوب الخلیل ،شرق مدینة یطا "خلة الضبع"منطقة  باجتیاحاإلسرائیلي  االحتالل
غیر قانوني في المنطقة  بالھدم لمنازل ومنشآت تعود ألھالي تلك المنطقة بحجة انھم یقطنون بشكل

أمنیا واداریا. ونصت اإلخطارات  ،والتي تخضع للسیطرة االسرائیلیة الكاملة "ج"المصنفة 
عرائش لألغنام واثنین من  4حمامات و 4للمیاه وآبار جمع  6مساكن و10اإلسرائیلیة على ھدم 

ة بالزیتون تعود ملكیتھا ألھالي دونم من األراضي المزروع 200إضافة إلى اخالء   "،الطوابین"
لیقوم خاللھا أھل وكما ھي العادة، تتضمن ھذه اإلخطارات اإلسرائیلیة مھلة معینة  ."خلة الضبع"
على عملیة الھدم لدى المحكمة العسكریة اإلسرائیلیة في  مواعتراضھ التماسھمبتقدیم  "خلة الضبع"

، الالزمة للحصول على التراخیص الالزمة من االدارة المدنیة االسرائیلیة باإلجراءاتبیت إیل والبدء 
حیث ان ذلك ال یضمن لھم السالمة من التعرض للھدم في ظل المساعي اإلسرائیلیة للسیطرة على ھذه 

 التي تسعى من خاللھا إلى تحقیق أغراضھا اإلستیطانیة. ةاالستراتیجیالمنطقة 
  

 االحتاللسلطات  تمنع  ، 2000االنتفاضة الفلسطینیة الثانیة عام  ع، بانھ منذ اندالوالجدیر ذكره ایضا
خلة "لدونمات من أراضیھم الزراعیة في االسرائیلي المزارعین الفلسطینیین من الدخول إلى مئات ا

إسرائیلي یھدف إلى خلق  التفافي، وقامت بشق طریق أحاطتھا بسیاج وطریق أمني، حیث "الضبع
ي تواصل جغرافي بین المستوطنات والبؤر االستیطانیة االسرائیلیة في المنطقة على حساب االراض

 'خلة الضبع'. ي منشمالالجزء الالواقعة في  الراضيالفلسطینیة بھدف السیطرة على ا
 

 خربة غوین الفلسطینیة  •
 

الشرق مستوطنة مزادوت  یحدھا منبلدة السموع جنوب مدینة الخلیل. ضمن الحدود االداریة لتقع 
ومن الغرب مستوطنة شني لیفني االسرائیلیة والشارع االلتفافي االسرائیلي رقم  ،یھودا (بیت یاتیر)

(خط الھدنة للعام  الذي یربط المستوطنات االسرائیلیة جنوب الخلیل بتلك داخل الخط االخضر 317
. ومن الجنوب یحدھا مسار جدار العزل العنصري ومن الشمال الشارع االلتفافي االسرائیلیة )1949

قیة . وتجدر االشارة الى أن خربة غوین تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" والتي بحسب اتفا317رقم 
 أمنیا واداریا. ،تخضع للسیطرة االسرائیلیة الكاملة 1995أوسلو الثانیة للعام 

 

 الضبع' شرقي الخلیلمنع المواطنین الفلسطینیین من الدخول الى اراضیھم في 'خلة   2
 http://www.hebronrc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=740%3A740&catid=37%3Aviolations

&Itemid=104&lang=ar 
  
 

                                                 

http://www.hebronrc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=740%3A740&catid=37%3Aviolations&Itemid=104&lang=ar
http://www.hebronrc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=740%3A740&catid=37%3Aviolations&Itemid=104&lang=ar
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تعرضت خربة غوین الفلسطینیة للعدید من االنتھاكات من قِبل جیش وسلطات االحتالل االسرائیلیة، 
لمت اللجنة الفرعیة للتنظیم والبناء التابعة س ،2014الخامس عشر من شھر ایار من العام في حیث 

لإلدارة المدنیة االسرائیلیة في جیش االحتالل االسرائیلي أھالي خربة غوین في بلدة السموع جنوب 
وتستھدف جمیع المنازل والمنشآت المقامة على مدینة الخلیل أوامر وقف عمل وبناء ألھالي الخربة 

من م وترحیلھ من سكانھا الخربة لتفریغالحتالل االسرائیلي وذلك في محاولة من ا اراضي الخربة،
والمنازل السكنیة أقیمت بال تراخیص صادرة  المنشآتالمكان. وتأتي االوامر االسرائیلیة بذریعة أن 

عن االدارة المدنیة االسرائیلیة وعلیھ تستوجب الھدم  لوجود ھذه المنشأت والمنازل في المناطق 
الھدف من وراء اخالء الخربة یأتي ضمن مخطط العزل الذي تنفذه سلطات اال أن المصنفة "ج". 

. ومنذ ذلك 2002في شھر حزیران من العام ، والذي بدأت بتنفیذه االحتالل االسرائیلیة في المنطقة
الحین، عمدت سلطات االحتالل االسرائیلیة الى تعدیل مسار جدار العزل العنصري بما یتناسب مع 

   یة وخدمتا للمستوطنین والمستوطنات االسرائیلیة. مخططاتھا التوسع
 

مسار جدار العزل العنصري أن السلطات اإلسرائیلیة تعتزم التعدیل على أظھر  ،2004وفي العام 
ضم آالف الدونمات من األراضي الفلسطینیة في الجزء الجنوبي والجنوبي الشرقي من محافظة 
الخلیل، وشمل تسعة مستوطنات اسرائیلیة (بما في ذلك كل من مستوطنات ماعون وسوسیا ومیتسبي 

ستیطانیة غیر قانونیة في بؤرة ا 12ھذا باإلضافة الى  یاتیر (مزادوت یھودا) ومستوطنة كرمئیل
إلى حدود "دولة  ،خربة غوین ھاتجمعا عمرانیا فلسطینیا بما فی 30، باإلضافة إلى أكثر من المنطقة

 إسرائیل". 
  

، نشرت وزارة االحتالل االسرائیلیة مسارا معدال لجدار العزل 2007وفي شھر نیسان من العام 
را في مسار الجدار في بعض المناطق في الضفة الغربیة المحتلة بما في ذلك العنصري شمل تغیی

منطقة تالل الخلیل الجنوبیة.  وكانت سلطات االحتالل االسرائیلیة قد أزاحت مسار الجدار باتجاه 
(خط الھدنة) لتصبح ثالث مستوطنات فقط من  1949الجنوب لیصبح بموازاة الخط االخضر للعام 

لمنطقة التي تنوي اسرائیل ضمھا لحدودھا من خالل بناء الجدار وھي (سنسانة أصل تسعة ضمن ا
تجمعا فلسطینیا  30معا) باإلضافة إلى ذلك، فإن نفس المنطقة المستھدفة، والتي تشمل یونیجوھوت وش

 أصبحت خارج المنطقة التي تستھدفھا اسرائیل بالجدار.
 

 خربة الدقیقة •
 

. ویبلغ بمسافر یطامحلیا ضمن ما یعرف  جنوب مدینة الخلیل ،یطا تقع خربة الدقیقة جنوب شرق بلدة
. الزراعة وتربیة المواشيمعظمھم في قطاعي یعملون  فلسطیني 350تعداد سكانھا ما یزید عن 

الى مقومات تفتقر خربة الدقیقة  ،وكغیرھا من الخرب الموجودة في مسافر یطا جنوب مدینة الخلیل
 الحیاة االساسیة.

 
وتعتبر خربة الدقیقة من الخرب الفلسطینیة المھددة بالھدم والترحیل لوقوع الخربة في المناطق التي ما 

 2005زالت اسرائیل تسیطر علیھا. وكانت السلطات االسرائیلیة قد استھدفت خربة الدقیقة في العام 
لخربة الى التقدم بالتماس عا اھالي اداالمر الذي  ،السكنیة والحیوانیةھدم لعددا من المنشأت  بأوامر
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أوامر الھدم الصادرة بحق منشأتھم والعمل على اصدار مخطط ھیكلي للخربة.  ألبطالاالسرائیلي  للمحاكم 
مخطط  بإقراراال أن االدارة المدنیة االسرائیلیة ردت االلتماسات المقدمة من اھالي القریة ورفضت مطالبھم 

ھیكلي للخربة بذریعة أن الخربة ال  تستوفي المعاییر التي تقرھا لجنة التخطیط والبناء االسرائیلیة التابعة 
 المدنیة االسرائیلیة.  لإلدارة

 
منشأة في خربة  17قامت جرافات االحتالل االسرائیلي بھدم   ،2011العام شھر كانون الثاني من وفي 

مصیر ملف المخطط  منالخربة للتحقق  االمر الذي دعا اھالي ،وحیوانیةمیة الدقیقة ما بین سكنیة وتعلی
اال أن االدارة المدنیة  ،الھیكلي للخربة الذي طالب بھ اھالي الخربة االدارة المدنیة االسرائیلیة

في شھر االسرائیلیة جددت رفضھا لمطلب الفلسطینیین في الخربة. وعادت االدارة المدنیة مجددا 
ومنشأة في  منزل 45لخربة أوامر لھدم ما یزید عن وسلمت أھالي ا 2011األول من العام كانون 

 الخربة. 
 

مرة اخرى اثني عشر  وجھت سلطات االحتالل اإلسرائیلي ،2018العام  شھر كانون الثاني منوفي 
وطالبت ، بحجة عدم الترخیص خربة الدقیقةفي بوقف العمل والبناء في مساكن ومنشآت  اإخطار

لطات االسرائیلیة من جدید بتاریخ الثالث . وعادت السبالتوقف عن أعمال البناءالفلسطینیین المواطنین 
اخرى في إخطاراً بوقف العمل والبناء في منشآت  ثالثة عشروجھت و 2018من شھر شباط من العام 

لخربة الى خطر الھدم الخربة االمر الذي عرض جمیع المباني والمنشآت الزراعیة والحیوانیة في ا
تفسح لمخططا ھیكلیا للخربة  بإصدارالى تعنت الحكومة االسرائیلیة  باإلضافةومن ثم الترحیل ھذا 

 المجال أمام السكان بالبناء والتوسع في المستقبل. 
 

  "918رقم  اطالق نار نطقةالتي تصنفھا اسرائیل "ممناطق الالخرب في  •
 

ایھود  ،اعلن وزیر االحتالل االسرائیلي آنذاك ،2012من العام في التاسع والعشرین من شھر تموز 
في منطقة تالل الخلیل الجنوبیة تجمعا  12من اصل تجمعات فلسطینیة  8عن قراره بأخالء  ،باراك

لوقوع تلك الخرب في المناطق المصنفة من قبل اسرائیل على انھا "منطقة اطالق  ،ألغراض عسكریة
 فياوخربة الص وخربة التبان خربة المجاز". وكان من بین التجمعات الفلسطینیة المستھدفة 918نار 

ویقطنھا الیوم ما یقارب وخربة الخروبة  جنبةوخربة  المركزخربة و الحالوةخربة و وخربة الفخیت
 ). 5انظر الخارطة رقم (فلسطیني.  1000
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 المستھدفة جنوب مدینة الخلیل): التجمعات الفلسطینیة 5الخارطة رقم (

 
 في محافظة الخلیل اإلسرائیلیةالنشاطات االستیطانیة  -5
 

ان المخططات والسیاسات االستیطانیة االسرائیلیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة تنعكس بشكل 
العام منذ االحتالل االسرائیلي لألراضي الفلسطینیة في حیث انھ  ،واضح على الفلسطینیین وممتلكاتھم

، فرضت اسرائیل سیطرتھا على االراضي الفلسطینیة من خالل بناء المستوطنات االسرائیلیة، 1967
  ،ومع مرور الوقت عمدت الى تكثیف البناء االستیطاني في ھذه المستوطنات االسرائیلیة الغیر شرعیة

یطانیة التوسعیة واستباحت لنفسھا باحتالل المزید من االراضي الفلسطینیة لشتى االھداف االست
االسرائیلیة مثل انشاء القواعد العسكریة وتشیید الطرق االلتفافیة واقامة  الحواجز العسكریة وانشاء 
البؤر االستیطانیة االسرائیلیة على قمم التالل الفلسطینیة في خطوة تھدف الى مصادرة المزید من 

مة مصالح المستوطنین االسرائیلیین. االراضي الفلسطینیة وضمھا الى  اسرائیل، وكل ذلك یأتي لخد
ویضاف الى ما ذكر، بناء جدار العزل العنصري على الجانب الغربي من الضفة الغربیة، من شمالھا 

حیث عمدت اسرائیل من خالل بناء جدار العزل العنصري الى اعادة ترسیم حدود "دولة  ،جنوبھا ىال
 اسرائیل" على حساب االراضي الفلسطینیة.

  
 في محافظة الخلیل ةالمستوطنات االسرائیلی •
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أریج، للمستوطنات  -الذي قام بھ معھد االبحاث التطبیقیة القدس تحلیل الصور الجویةومن خالل 
االسرائیلیة القائمة على االراضي الفلسطینیة المحتلة بشكل عام واراضي محافظة الخلیل بشكل 

 مستوطنة اسرائیلیة على اراضي 28خاص، تبین بان سلطات االحتالل االسرائیلي قامت بإنشاء 
ظة الخلیل. حیث تحتل ھذ المستوطنات االسرائیلیة الیوم ما مساحتھ فلسطینیة تم مصادرتھا من محاف

 ،% من المساحة الكلیة لمحافظة الخلیل 1.2كیلومتر مربع) أي ما نسبتھ  11.8دونما ( 11,874
 :)6( الجدول رقم) . 2018(اریج 

 
 ت اإلسرائیلیة في محافظة الخلیل): المستوطنا6الجدول رقم (

 تعداد المستوطنین لعام
2011 

المساحة 
 (دونم

 الرقم اسم المستوطنة  سنة االنشاء

 1 ابراھام افینو 1968 39 ***
 2 ادورا 1982 431 286

 3 الون شیفوت 1971 47 3284
 4 اسفر 1991 224 ***
 5 اسفر (بني كدیم)   175 420

 6 بات عاین (تسوریف)  1989 34 1034
 7 بیت ھاداسا (الدبویا) 1980 18 ***
 8 اشكلوت 1982 157 661
 9 حجاي  1984 922 544
 10 حارة الیھود 1967 66 688
احتلھا المستوطنین  منازل * 54 ***

 (بیت رومانو وتل الرمیدة)
11 

 12 كرمي تسور 1984 336 769
 13 كرمئیل 181 306 422
 14 كفار عتصیون 1967 548 910
 15 معالیھ حیفر (بني حیفر) 1982 534 420
 16 ماعون 1980 598 418
 17 میتسادوت یھودا (بیت یاتیر) 1977 671 522
 18 میجدال عوز 1977 1029 819
 19 نیقھوت 1982 243 266
 20 اورنیت 1983 682 893

 21 كریات اربع 1972 1214 8126
 22 رامات میمرا (خارسینا) 1983 827 ***

 23 شاني (لیفنیھ)  1989 89 480
 24 شیمعا 1985 459 411
 25 سینسانا 1999 244 347
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 26 سوسیا 1983 922 971
 27 تیلیم 1981 511 262
 28 تینة (معالي اوماریم)  1982 491 749

  المجموع   11874 23702
 2018 ،القدس (أریج) -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة، معھد االبحاث التطبیقیة

 
المدنیة االسرائیلیة، السلطة االسرائیلیة المسیطرة على الضفة الغربیة ، قامت االدارة 1991في العام 

المحتلة، بوضع مخططات ھیكلیة للمستوطنات االسرائیلیة المنتشرة على أراضي الضفة الغربیة 
المحتلة، أخذة بعین االعتبار تخصیص أراضي اضافیة إلقامة مستوطنات اسرائیلیة جدیدة في 

دونما من  486,137نات االسرائیلیة القائمة حالیا.   حیث قامت بتخصیص المستقبل وتوسیع المستوط
% من المساحة الكلیة للضفة الغربیة) لصالح بناء 8.6كم مربع)، أي ما نسبتھ  486.1االراضي (

. ومن الجدیر ذكره، بان 1991مستوطنات اسرائیلیة جدیدة أو توسیع ما كان قائم منھا حتى العام 
للتوسعات المستقبلیة ھي سبعة أضعاف مساحة المستوطنات االسرائیلیة التي المساحة المخصصة 
% من المساحة الكلیة 1.2كم مربع، أي  69دونما ( 69,000والتي ھي  1991كانت قائمة حتى العام 

، قامت سلطات الخلیلفي المستوطنات االسرائیلیة المقامة على اراضي محافظة و للضفة الغربیة).
بوضع المخططات الھیكلیة لھذه المستوطنات، حیث تصل مساحة المخططات  ائیلیة االحتالل االسر

االسرائیلیة القائمة المساحة العمرانیة الحالیة للمستوطنات  أضعافدونم وھي  55,310 الھیكلیة الى 
  .الخلیل محافظةعلى اراضي 

 

 
محافظة  فيوالقواعد العسكریة  المستوطنات اإلسرائیلیة، البؤر االستیطانیة، ):6( الخارطة رقم

 الخلیل
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 البؤر االستیطانیة االسرائیلیة في محافظة الخلیل •
 

موقعا استیطانیا في محافظة  37ببناء  2018و 1996كما قامت إسرائیل في الفترة ما بین األعوام 
دة عادة الخلیل والتي باتت تعرف فیما بعد "بالبؤر االستیطانیة" وھي عبارة عن نوى لمستوطنات جدی

ما تبدأ بإقامة كرفانات متنقلة على الموقع الذي یتم االستیالء علیھ من قبل المستوطنین. و توضع ھذه 
الكرفانات بشكل منظم ولیس عشوائیا بحیث یتضح أسلوب التخطیط العمراني وتوزیع مرافق البنیة 

البؤر مما یفضح النوایا التحتیة االجتماعیة والخدماتیة فیھا. وبذلك یتضح التخطیط المسبق لھذه 
اإلسرائیلیة في المنطقة. كما تتفرع من المستوطنة األم وعلى بعد امیال منھا عدة مواقع أیضا یتم 
االستیالء علیھا من قبل المستوطنین وتنشأ علیھا بؤر استیطانیة او مستوطنات جدیدة. و الجدیر بالذكر 

 حیث كانت بدایتھا دعوة ،عادا مختلفة منذ ذلك الحینأن وباء البؤر االستیطانیة االسرائیلیة قد اخذ أب
المرتفعات الفلسطینیة للحیلولة دون ود لالستیالء على مواقع التالل وشارونیة" للمستوطنین الیھ"

تسلیمھا للفلسطینیین الحقا في إطار تسویة مستقبلیة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلسرائیلیة 
فقد قامت بالرغم من ذلك بتوفیر غطاء امني  ،الظاھرة أي غطاء قانوني بالظاھرالمتعاقبة لم تمنح تلك 

حین تولى أرییل شارون  2001و على وجھ التحدید بعد العام  ،لھا و لوجستي لوجودھا و استمرارھا
قد  "شارون"األمر الذي لم یشكل مفاجأة في حینھا و خاصة أن  ،زمام الحكم و أطلق العنان لھذه البؤر

حینما تولى وزارة الزراعة اإلسرائیلیة أبان  ،1998ر نداءاً للمستوطنین اإلسرائیلیین في العام أصد
حكم بنیامین نتنیاھو، دعا فیھ المستوطنین الحتالل تالل الضفة الغربیة حتى ال تخسرھا إسرائیل 

البؤر في األمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك  ،لصالح الفلسطینیین خالل المفاوضات
یعرض البؤر االستیطانیة االسرائیلیة التي ) 6والخارطة رقم ( )7(الجدول رقم المناطق الفلسطینیة. 

 -خالل الفترة السابق ذكرھا: الخلیلتم اقامتھا في محافظة 
 

 ) البؤر االستیطانیة اإلسرائیلیة في محافظة الخلیل7الجدول رقم (
 الرقم  اسم البؤرة  سنة االنشاء  المستوطنة االم 

 1 جیفعات راحافام 2001-كانون الثاني  حجاي
 2 652التلة  2002-كانون الثاني  بات عاین 

 3 جنوب كرمي تسور 2002-كانون الثاني  كرمي تسور
 4 غرب میجدال عوز 2002-كانون الثاني  میجدال عوز

 5 833التلة  2001 -كانون الثاني  ماعون
 6 افیجال 2001 -الثانيكانون  ماعون

 7 خیشمیتسبي ال 2002-كانون الثاني  ھوتجنی
 8 جنوب سوسیا 2002-كانون الثاني  سوسیا
تشرین الثاني  - 2001شباط  حجاي

2002 
غرب بیت حجاي 

 (حجاي)
9 

 10 مزرعة مور  1999-كانون الثاني  تینة (معالیھ اوماریم)
 11 شالیمتسور  2001 -كانون الثاني كرمي تسور
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تشرین الثاني  - 2001شباط  كرمي تسور
2002 

 12 غرب كرمئیل

 13 بني كدیم 2000 -كانون الثاني  اسفر (بني كدیم)
 14 میتسادوت یھودا  2001شباط  -1996 میتسادوت یھودا

مزرعة یایر (ماغین  1998 -كانون الثاني  سوسیا
 دیفید)

15 

 16 سوسیاشمال غرب  2001شباط  - 1996 سوسیا
 17 كنیس سوسیا القدیم 2002 -كانون الثاني  سوسیا
غرب شیمعا (متسبي  2003 -كانون الثاني شیمعا

 شیتامون) 
18 

 19 اساعیل  2002 -كانون الثاني ***
 20 مزرعة ماعون القدیمة 2002 -كانون الثاني ماعون
 21 شرق ماعون 2007حزیران  ماعون
 22 غرب سوسیا 2001 -كانون الثاني سوسیا

 23 میرشالیم 2003 -2002 حزیران ھوتجنی
 24 جنوب غرب یاتیر 2003 -2002 حزیران متیسادوت یھودا
شمال موقع بناء  2001 -1996شباط  میتسادوت یھودا

 میتسادوت یھودا 
25 

میسبي اشتامون/ حاجز  2002 -كانون الثاني اورانیت
850 

26 

 27 شرق میتسادوت یھودا 2001 -1996شباط  میتسادوت یھودا
 28 شمال سینسانا 2003 -2002حزیران  سینسانا
 29 غرب اشكلوت 2006 -كانون الثاني  اشكلوت

 30 شرق بات عاین 2002كانون الثاني  بات عاین 
نوف نیشر/ مزرعة  1996كانون الثاني  میتسادوت یھودا

 لوتشفر
31 

 32 26تلة  2002كانون الثاني  كریات اربع
 33 بنایات في كریات اربع *** كریات اربع
جنوب كریات اربع/ سید  2002كانون الثاني  كریات اربع

 كالیف
34 

جیفعات ھادیغال / تلة  2006كانون الثاني  سوسیا
 العلم 

35 

 36 شمال شرق تینة اوماریم *** تینة (معالیھ اوماریم)
 37 شرف اورانیت  *** اورانیت

 2018القدس (أریج)،  –المعلومات الجغرافیة، معھد االبحاث التطبیقیة المصدر: وحدة نظم 
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 القواعد العسكریة اإلسرائیلیة في محافظة الخلیل  •
 

كقواعد عسكریة اسرائیلیة وذلك  الخلیلبتخصیص مناطق في محافظة  1967قامت اسرائیل منذ العام 
تحت ادعاء "حمایة المستوطنات االسرائیلیة" والتي أصبحت عبر سنوات االح�تالل االس�رائیلي ج�زءا 

دونم من اراض�ي محافظ�ة  1490 ال یتجزأ منھا. وتحتل القواعد العسكریة االسرائیلیة الیوم ما مساحتھ
المزید من  تالقواعد العسكریة االسرائیلیة قد أضاف وتجدر االشارة الى أن .))6(الخارطة رقم ( الخلیل

المعان��اة عل��ى التجمع���ات الفلس��طینیة ف���ي المنطق��ة وأص��بحت تمث���ل خط��را متص���اعدا وتھدی��دا لحی���اة 
 ھذا باإلضافة الى  مصادرة االراضي الفلسطینیة لھذا الغرض.الفلسطینیین 

 
 المخططات االستیطانیة االسرائیلیة في محافظة الخلیل -6
 

 المستوطنات االسرائیلیة ذات االولویة الوطنیة في محافظة الخلیل  •
 

صادقت حكومة اإلحتالل اإلسرائیلي  ،2012في التاسع والعشرین من شھر كانون الثاني من العام 
'مناطق ذات أولویة وطنیة'، والذي یضم بدوره سلسلة من  على مشروع استیطاني جدید تحت عنوان

یتم منحھا للمناطق المستھدفة في المشروع. ووفقاً التي س واالمتیازات الفوائد و المخصصات المالیة
 89تجمعا اسرائیلیا، منھا  557ة اإلسرائیلیة تضم لخارطة المشروع، فان المناطق التي تبنتھا الحكوم

مستوطنة إسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة. وشملت المخصصات والمنح المالیة التي اقرھا 
ضمانات و فوائد ضریبیة ( الزراعة والصناعة المجلس الحكومي اإلسرائیلي المصغر قطاعات
األزمات والمشاركة في و  للمصانع في الكوارث للصناعة ودعم للموظفین وتوفیر الدعم والمساندة

تطویر البنى التحتیة للصناعة والمنشآت الصناعیة ومنح مالیة لألبحاث الصناعیة وتكالیف التطویر) 
ھذه باإلضافة الى تقدیم حوافز في مجال االسكان وتشمل القروض المدعومة للشقق السكنیة (قروض 

معاییر االستحقاق الُمخففة، كمعیار العمر األدنى  تشطیب) ومكمالت القروض، وذلك كجزء من
للحصول على قروض. كما شملت أیضا إعانات مالیة لتكالیف التطویر وتشمل إعانات مالیة تغطي 

ھذا باإلضافة الى اإلعفاء من العطاءات فیما یخص  ،% من تكالیف التطویر للمتعھدین والمقاولین50
 األخرى فیما یخص مجال التعلیم في المناطق المستھدفة.  الفوائد والحوافزالى األراضي اضافة 

 
 17ة في الض�فة الغربی�ة المحتل�ة، منھ�ا مستوطنة إسرائیلی 89المشروع االستیطانیة االسرائیلي  وشمل

(ب�ات ع�ین، ال�ون  ھي على النحو التالي:و، الخلیلمحافظة مستوطنة قائمة في  28من أصل مستوطنة 
شیفوت، اسفر، كریات اربع، سینس�انا، سوس�یا، ش�یمعا، الح�ي الیھ�ودي، كرم�ي تس�ور، معالی�ھ حیف�ر، 

  تینة (معالیھ اومرایم)، تیلیم، ادورا، كرمئیل، ماعون، میجدال عوز و مستوطنة اوتنیل). 
 

 الخلیلمحافظة اإلعالن عن إنشاء أحیاء استیطانیة إسرائیلیة في  •
 

، كشف موقع "والاله" العبري عن مخطط إسرائیلي إلنشاء 2013من شھر تموز من العام  في الثامن
الحي  حیث انیلیة في محافظتي القدس والخلیل. أحیاء استیطانیة جدیدة في مستوطنات اسرائ
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شرق مدینة  ومیم" االسرائیلیة، الواقعة شمالیھدف إلى توسیع مستوطنة "كفار اد ،األول الستیطانيا

وحدة استیطانیة للمستوطنة. والجدیر بالذكر أن مستوطنة "كفار ادومیم"  255وذلك بإضافة  القدس،
مستوطنات إسرائیلیة مكونة للتجمع االستیطاني اإلسرائیلي "معالیھ ادومیم"  9ھي واحدة من أصل 

 مدینة القدس المحتلة والذي تسعى اسرائیلي الى ضمھ الى حدود بلدیة القدس الى الشرقالواقع 
ھما تجمع "جفعات زئیف" االستیطاني وتجمع  ،باإلضافة الى تجمعین اخریین یحیطان بالمدینة

 من خالل بناء جدار العزل العنصري االسرائیلي.  ،"غوش عتصیون" االستیطاني
في الجزء الجنوبي الواقعة الثاني في مستوطنة "ماعون" اإلسرائیلیة  االستیطانيفي حین یقع الحي 

وحدة استیطانیة جدیدة في المستوطنة. وأضاف  230من جبال الخلیل، حیث یتضمن الحي الجدید بناء 
موقع "والاله" العبري بان اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة ستقوم خالل األسابیع القلیلة القادمة، باإلعالن 

سرائیلیین) من أجل تقدیم اعتراضاتھم عن ھذه المخططات الجدیدة للجمھور (من الفلسطینیین واإل
على المخطط. وتجدر اإلشارة ھنا أن مرحلة اإلعالن عن المخطط للمراجعة العام وتقدیم 

ھي الخطوة األخیر قبل الموافقة النھائیة علیھ، وبعد ذلك، یتم طرح العطاءات وإصدار  االعتراضات
  .تراخیص البناء

 
ي ألعمال البنیة التحتیة في مستوطنة شیقل إسرائیل 400,000اسرائیل تستثمر  •

 "نیجھوت" اإلسرائیلیة جنوبي الخلیل
 

عرف ب "دائرة االستیطان في المنظمة الصھیونیة العالمیة" ، مولت ما تُ 2013في شھر أب من العام 
شیقل إسرائیلي ألجل أعمال التسویة والبنیة التحتیة في المستوطنة اإلسرائیلیة  400,000مبلغ 

محافظة الخلیل. وتجدر االشارة الى ان أعمال البنیة التحتیة قد بدأت  لقائمة على اراضيا"نیجھوت" 
دون الحصول على تراخیص بناء من الجھات اإلسرائیلیة المختصة.  ،فعلیا خالل العامیین الماضیین

على  1982وتقع مستوطنة نیجھوت االسرائیلیة جنوب غرب مدینة الخلیل، وتم انشائھا في العام 
دونما، وبحسب التعداد  243ساب أراضي مدینة الظاھریة. تحتل المستوطنة الیوم مساحة قدرھا ح
مستوطن إسرائیلي. وخالل العامین  266، یقطن المستوطنة الیوم 2011اإلسرائیلي للعام مستوطنین ال

الخیش" ، تم بناء بؤرتین إسرائیلیین في المنطقة المحیطة بالمستوطنة وھما "متسیبي 2003و 2002
و"مرشالیم"، على ھضبتین تقعان إلى الشمال الغربي من مستوطنة "نیجھوت"، ویبلغ عدد القاطنین 

 مستوطن إسرائیلي.  70في البؤرتین ما یقارب 
 

 "غوش عتصیون" –مشروع طریق البحر المیت  •
 

، نشرت صحیفة معاریف اإلسرائیلیة على موقعھا اإللكتروني تقریًرا 2013في شھر أیلول من العام 
مفاده بأنھ تم مؤخرا الموافقة على مشروع لتشید طریق التفافي إسرائیلي جدید یمتد من التجمع 

عبر  جنوب مدینة القدس إلى منطقة البحر المیت، اإلسرائیلي "غوش عتصیون" الواقع االستیطاني
. ویعتبر مخطط الطریق االلتفافي اإلسرائیلي الجدید من والخلیل بیت لحمالسفوح الشرقیة لمحافظتي 

أطول الطرق التي ستعمل على ربط المستوطنات اإلسرائیلیة غیر الشرعیة الواقعة جنوب الضفة 
ضر. ومن الغربیة (محافظتي بیت لحم والخلیل) بمنطقة البحر المیت والتجمعات خلف الخط االخ

ملیون دوالر أمریكي. وبحسب ما أفادت صحیفة معاریف  34المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى 
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الجدید سیُقلص من وقت السفر من التجمع االستیطاني "غوش  االلتفافياإلسرائیلیة فان الطریق 
لطریق مع دقیقة. حیث من المتوقع أن یبدأ العمل على ا 30عتصیون" إلى منطقة البحر المیت إلى 

ومن الجدیر ذكره، بان عملیة بناء ھذا الطریق سیعمل على  .2014بدایة شھر كانون الثاني من العام 
، كما سیعیق حركة الفلسطینیین بین محافظة الخلیل وباقي محافظة الخلیل نفصل محافظة بیت لحم ع
 )7الخارطة رقم ( .محافظات الضفة الغربیة

 

 
  غوش عتصیون -طریق البحر المیت: مشروع )7(الخارطة رقم 

 
  في محافظة الخلیل بؤرة افیجال االستیطانیةشرعنة  •

 
، نشرت الصحیفة اإلسرائیلیة الیومیة "ھآرتس" 2014ي الحادي والعشرین من شھر شباط من العام ف

افیجال على موقعھا االلكتروني تقریرا مفاده ان "وزارة الدفاع اإلسرائیلیة" تدفع باتجاه شرعنة بؤرة 
االستیطانیة اإلسرائیلیة الواقعة في التالل الجنوبیة من محافظة الخلیل، وذلك بما یتنافى مع أوامر 

صدرت في السابع والعشرین من التي كان آخرھا  الھدم التي صدرت بحق المنشآت القائمة في البؤرة،
تراخیص بناء للمنشآت  . وتسعى "وزارة الدفاع اإلسرائیلیة" إلى إصدار2012شھر آذار من العام 

القائمة والغیر مرخصة في البؤرة ذلك باإلضافة إلى سعي "وزارة الدفاع" إلى وضع مخطط ھیكلي 
 . ت شائعة للتوسع المستقبلي للبؤرةللبؤرة والذي یتضمن تخصیص مساحا

 

26 
 



 ]الوضع الجیوسیاسي في محافظة الخلیل[ 2018 
 

 

 
 ): البؤرة االستیطانیة الغیر شرعیة أفیجال 8الخارطة رقم (

 
البؤرة االستیطانیة الغیر شرعیة "افیجال" تحتل مساحة تزید عن  وبحسب تقریر "ھآرتس"، فان

دونما من األراضي الفلسطینیة في محافظة الخلیل ویعود ذلك إلى االنتھاكات الممنھجة  1000
والمنظمة والمتعمدة التي یقوم بھا المستوطنین اإلسرائیلیین وتتمثل في منع المزارعین الفلسطینیین 

لوصول إلى أراضیھم المحاذیة لبؤرة افیجال الغیر شرعیة، االمر الذي أدى وأصحاب األراضي من ا
في نھایة المطاف إلى المصادرة الغیر شرعیة لألراضي الفلسطینیة. ومن الجدیر ذكره، أن جمیع 
االنتھاكات التي یرتكبھا المستوطنین اإلسرائیلیین بحق األراضي الفلسطینیة تحدث بمساعدة وحمایة 

 االسرائیلي.  لجیش االحتال
 

. وتقع بؤرة 2001تأسست البؤرة االستیطانیة الغیر شرعیة "افیجال" في شھر كانون األول من العام 
في الجزء الجنوبي من محافظة الخلیل. الواقعتین  ینعون وسوسیا اإلسرائیلیتاافیجال بین مستوطنتي م

(اثنتان منھا منازل دائمة). ویقطن البؤرة منشأة  19یوجد في البؤرة االستیطانیة "افیجال"  ،والیوم
مستوطن إسرائیلي. ومن الجدیر ذكره أیضا أن المنشآت الموجودة في  35 أكثر من االستیطانیة الیوم

بؤرة افیجال االستیطانیة الغیر شرعیة تم بناءھا على أراضي صنفتھا سلطات االحتالل اإلسرائیلیة 
 على أنھا "أراضي دولة".
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االستیطانیة افیجال بأنھا تقع ضمن سلسلة من البؤر والمستوطنات اإلسرائیلیة الغیر  تمتاز البؤرة
شرعیة في تالل الخلیل الجنوبیة والتي توسعت على مر سنوات االحتالل اإلسرائیلي لتشكل تجمعا من 

ؤر عون، باإلضافة إلى البایر، ومتالتالي: كرمئیل، وسوسیا، وبیت یاالمستوطنات تضم  ،المستوطنات
 عون. ااالستیطانیة ھافات السفر، ومتسیبي یائیر، وھافات م

 
وتجدر االشارة الى أن بؤرة افیجال االستیطانیة الغیر شرعیة لم تندرج ضمن أي مخطط ھیكلي 
للمستوطنات المحیطة بھا، مما یجعل من الخطوة االسرائیلیة نحو تغییر وضع البؤرة االستیطانیة 

میة كبرى بالنسبة إلسرائیل، الن بؤرة افیجال االستیطانیة ستعمل على افیجال لتصبح شرعیة ذات أھ
 تعبئة الفراغ الجغرافي في تلك المنطقة عن طریق تكملة حلقة المستوطنات اإلسرائیلیة في المنطقة.

 
االستیطانیة والسعي نحو تشكیل تجمع استیطاني في منطقة  بؤرة افیجال شرعنةعالوة على ذلك، ان 

جنوب الخلیل ھو جزء من الخطة اإلسرائیلیة في تلك المنطقة والتي تھدف إلى مصادرة وضم ما 
دونما من األراضي الفلسطینیة كانت اسرائیل قد صنفتھا على أنھا "مناطق إطالق  30,000یقارب 
 نار". 

 
 قیمون ثالث بؤر استیطانیة جدیدة في الضفة الغربیة المحتلةالمستوطنون االسرائیلیون ی •

 
عن اختطاف ومقتل ثالث مستوطنین وعقب االعالن  ،2014ي الرابع من شھر تموز من العام ف

 االسرائیلیین المستوطنین من قامت مجموعات ،ي محافظة الخلیل جنوب الضفة الغربیةاسرائیلیین ف
باإلعالن عن بناء ثالث بؤر استیطانیة جدیدة في الضفة الغربیة المحتلة وبمساندة علنیة وصریحة من 
مجالس المستوطنات القریبة من تلك البؤر. وتم اقامة البؤرة االولى بالقرب من مستوطنة بیت عاین 

لجبعة) والتي ھي االسرائیلیة الواقعة بین محافظتي بیت لحم والخلیل (على اراضي بلدتي صوریف وا
حیث اطلق  ،جزء من ما بات یعرف اسرائیلیا "بتجمع غوش عتصیون" االستیطاني جنوب بیت لحم

فیما تم اقامة البؤرة االستیطانیة الثانیة بالقرب من   ؛اسم "رمات ھاشلوشا" ى البؤرة الجدیدةعل
اسرائیلیا "بتجمع  ع جنوب شرق مدینة بیت لحم والتي ھي جزء ایضا بما بات یعرفاوكمستوطنة ت
فقد تم  ،أما عن البؤرة االستیطانیة الثالثة ؛ع اي"اوكصیون الشرقي" واطلق علیھا اسم "تغوش عت

اقامتھا بالقرب من مستوطنة كریات أربع االسرائیلیة في قلب مدینة الخلیل واطلق علیھا اسم "تلمي 
التي اقامھا المستوطنین االسرائیلیین توضح موقع البؤر االستیطانیة الثالث  )9الخارطة رقم ( ھایم".

 على اراضي الضفة الغربیة. 
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اقامتھا في الضفة الغربیة  تالثالث التي تماالسرائیلیة موقع البؤر االستیطانیة ): 9الخارطة رقم (

 المحتلة
 

مجالس  وتجدر االشارة الى أن المواقع االستیطانیة الثالث السابقة الذكر تم اقامتھا بتشجیع وتمویل من
فعلى سبیل المثال كان لمجلس مستوطنات تجمع غوش عتصیون  ،المستوطنات القریبة منھا

اذ  ،االستیطاني جنوب مدینة بیت لحم دورا كبیرا في انشاء البؤرة االستیطانیة "رمات ھاشلوشاه"
وم الى موقع للقدتعالت دعوات المجلس على المواقع االلكترونیة االسرائیلیة للمستوطنین االسرائیلیین 

في حین شارك رئیس بلدیة مستوطنة كریات أربع المستوطنین  ،وتقدیم الدعم لھ البؤرة وحراستھ
 االسرائیلیین في اقامة البؤرة االستیطانیة "تلمي ھایم" بالقرب من المستوطنة.

 
على أراضي تابعة لكل من قریتي  وكان المستوطنون قد أقاموا البؤرة االستیطانیة رمات ھاشلوشا

بین محافظتي بیت لحم والخلیل وذلك في محاولة منھم لقطع التواصل الجغرافي  ،الجبعة وصوریف
بین ھاتین القریتین من خالل البناء االستیطاني في ھذه المنطقة. كما ان مخطط جدار العزل العنصري 

یعمل االستیطاني الى اسرائیل في حین س االسرائیلي في المنطقة یھدف الى ضم تجمع غوش عتصیون
   عن محافظة الخلیل.  بیت لحم  ةمحافظ على عزل 

 
عة كرفانات جدیدة جنوب فقد قام المستوطنون بوضع ارب ،ع اي" االستیطانیة اوكأما عن بؤرة "ت

رب االسرائیلیة في محاولة منھم للسیطرة على المزید من االراضي الفلسطینیة بالق كواعمستوطنة ت
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مكانة ل اتعزیز وذلك ،من المستوطنة وضمھا الیھا لتصبح الحدود الجدیدة للمستوطنة في ذات الموقع
ھذ المستوطنات في الناحیة الشرقیة من الضفة الغربیة حتى ال تكون ضمن أي صفقة "اخالء 

 مستوطنات" مستقبلیة في حال التوصل الى اتفاق سالم مع االسرائیلیین.
 

فقد أقام المستوطنون البؤرة االستیطانیة الجدیدة تلمي ھایم في منطقة البقعة التي  ،لیلأما في منطقة الخ
تتوسط مستوطنتي كریات أربع وخارصینا وقریبة من بعض المنازل الفلسطینیة. وتجدر االشارة ان 

سبب المنطقة التي اقام فیھا المستوطنون البؤرة قد شھدت في االعوام السابقة الكثیر من االحداث ب
بالذات وتضییق الخناق على  المنطقة سیطرة على ھذهللت المستوطنین الحثیثة والمستمرة محاوال

الفلسطینیین القاطنین في المنطقة وخصوصا أن منازل مستوطنة كریات اربع تبعد عدة أمتار فقط من 
 منازل الفلسطینیین في المنطقة.

 
في قلب مدینة   من مستوطنة كریات أربع اسرائیل تمھد لمصادرة االراضي الفلسطینیة بالقرب •

 الخلیل
 

سلمت بلدیة مستوطنة كریات أربع  ،2018في الحادي والعشرین من شھر كانون الثاني من العام 
 88,200االسرائیلیة في مدینة الخلیل المواطن عبد الكریم الجعبري بالغا رسمیا تطالبھ بدفع مبلغ 

ط مستوطنة كریات أربع والبؤرة االستیطانیة جفعات شیكل كضریبة أرنونا عن أرضھ التي تتوس
ھعافوت اإلسرائیلیتین في قلب مدینة الخلیل. وجاء البالغ الذي تسلمھ المواطن الجعبري بذریعة أن 
االرض تقع "ضمن "المسؤولیة القانونیة للمجلس المحلي التابع لمستوطنة كریات أربع" بحسب ما 

 )10الخارطة رقم (أنظر لمواطن الجعبري دفع المبلغ. وعلیھ یتوجب على ا ،جاء في البالغ
 

 
 موقع أرض المواطن الجعبري المستھدفة باللون االخضر): 10الخارطة رقم (
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وقد انذر مجلس مستوطنة كریات أربع االستیطاني المواطن الجعبري انھ في حال لم یدفع المبلغ كما 
یتم امات اضافیة وفي نھایة االمر سفان المجلس سوف یفرض علیھ غر ،ھو منصوص علیھ في البالغ

وبالتالي مصادرتھا.  وھذا ھو البالغ  ،بمعنى تسجیلھا طابو ،مصادرة االرض عن طریق "الطابو"
تبریر  ،اذ تحاول الجھات االسرائیلیة المختصة ،االول من نوعھ في االراضي الفلسطینیة المحتلة

اال أن ما یجري على  ،االراضي الفلسطینیة بمثل ھذا النوع من البالغاتعملیات االستیالء على 
أرض الواقع یظھر النوایا االسرائیلیة المبیتة للسیطرة على االراضي الفلسطینیة بشتى الوسائل 

شھدت المنطقة المنكوبة (أرض المواطن الجعبري) الكثیر  ،حیث انھ وخالل االعوام الماضیة .الممكنة
واالعتداءات من قِبل المستوطنین والمحاوالت الحثیثة للسیطرة على االرض وتضییق من االحداث 

. كما قام الفلسطینیین الخناق على أصحابھا وازالة كل ما یزرع فیھا واالعتداء على الممتلكات
المستوطنون ببناء كنیس على قطعة االرض المستھدفة لتثبیت استیالئھم علیھا وتم ھدمھ من قبل قوات 

اال أن عناد المستوطنین ازداد في كل مرة یتم  ،حتالل االسرائیلي عدة مرات خالل االعوام الماضیةاال
 ،بناء الكنیس وتجدید استیالئھم على االرض.  والیومللیعودوا في صباح الیوم التالي  ،فیھا ھدم الكنیس

باإلضافة الى بعض  ھذا، شعائرھم الدینیة فیھا ھناك خیمة ما زال المستوطنون یقصدونھا إلقامة
یصل الجدران والرموز الدینیة التي تمت إضافتھا في أوقات الحقة. كما قام المستوطنون بشق طریق 

 .قامة الكنیس ومستوطنة كریات أربعقطعة االرض التي یملكھا المواطن الجعبري حیث تم ابین 
 

لمواقع المستھدفة في محافظة تجدر االشارة الى ان موقع االرض التي تعود لعائلة الجعبري ھو أحد ا
الخلیل والذي تم االعتداء علیھا مؤخرا من قبل المستوطنین االسرائیلیین واعالنھ نواة لبؤرة استیطانیة 

 جدیدة اطلق علیھا اسم "تلمي ھایم". 
 

 وحدة استیطانیة جدیدة في الضفة الغربیة المحتلة  64,000مخططات اسرائیلیة لبناء  •
 

، كشفت مصادر اسرائیلیة عن سعي وزارة 2018في الرابع والعشرین من شھر شباط من العام 
وحدة سكنیة استیطانیة في المستوطنات  64,000االسكان والبناء االسرائیلیة لتقدیم مخطط یھدف لبناء 

وحدة استیطانیة جدیدة في مستوطنات الضفة  48,000لة بواقع االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحت
وحدة استیطانیة اخرى في المستوطنات االسرائیلیة في القدس الشرقیة المحتلة.  15,000الغربیة و

وبحسب التقاریر الصادرة عن وزارة االسكان والبناء االسرائیلیة، فان عملیة البناء حالیا تحددھا أمور 
"سیاسة". كما أظھرت التقاریر بان وزارة االسكان والبناء االسرائیلیة تسعى الى مالیة بحتة ولیست 

البناء االستیطاني في المستوطنات التي تقع خارج التجمعات االستیطانیة الكبرى الخمس وفي المواقع 
 االستیطانیة ذات االھمیة االستراتیجیة في الضفة الغربیة المحتلة. 
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المستوطنات االسرائیلیة المقامة على اراضي الضفة الغربیة المحتلة والتي  ): 11الخارطة رقم (
 یشملھا مخطط التوسع الجدید

 
اریج، تبین بان مخطط التوسع الجدید  -ومن خالل التحلیل الذي قام بھ معھد االبحاث التطبیقیة القدس

مستوطنات  اربعمنھا  ،ةمستوطنة اسرائیلیة منتشرة على اراضي الضفة الغربیة المحتل 29سیتم في 
وحدة استیطانیة  8508بواقع ) والون شیفوت (كریات أربع واسفر وبیت عاین الخلیلفي محافظة 

 وع الوحدات االستیطانیة المطروحة). م% من مج13( ،جدیدة
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 اخالء ثالث قواعد عسكریة اسرائیلیة للسماح للمستوطنات االسرائیلیة بالتوسع   •
 

االسرائیلیة عن  ھآرتس، كشفت صحیفة 2014في السابع عشر من شھر كانون االول من العام 
مشاریع جدیدة تم المصادقة علیھا من قبل وزیر االحتالل االسرائیلي "موشیھ یعالون"، حیث تتضمن 
ھذه المشاریع اخالء ثالث قواعد عسكریة اسرائیلیة للسماح للمستوطنات االسرائیلیة المحاذیة لھذه 

ون" بتشیید طرق التفافیة جدیدة، القواعد العسكریة المستھدفة بالتوسع. عالوة على ذلك، أمر "یعال
 واقامة مباني عامة داخل المستوطنات. 

 
القواعد  االراضي المقام علیھا ھذهوبحسب التقریر الذي نشرتھ صحیفة ھاآرتس االسرائیلیة، فأن 

تعود ملكیتھا للفلسطینیین القاطنین في المنطقة اال أن  جیش االحتالل  ،العسكریة التي سیتم اخالءھا
. ریة وتحت ادعاء "الحاجة االمنیة"ئیلي قام بمصادرتھا والسیطرة علیھا الستخدامات عسكاالسرا

ھناك ثالث قواعد عسكریة من المخطط اخالئھا لصالح توسیع  ،وبحسب التقریر المنشور
المستوطنات، وھي القاعدة العسكریة االسرائیلیة في مستوطنة عیلي زھاف في محافظة سلفیت 

االسرائیلیة القریبة من مستوطنة بیت ایل االسرائیلیة في محافظة رام هللا وقاعدة  وقاعدة حرس الحدود
 "اشموریت ازحاك" بالقرب من مستوطنة كریات اربع االسرائیلیة في محافظة الخلیل. 

 
وحدة  36انھ في السنوات الماضیة، قامت وزارة االسكان والبناء االسرائیلیة ببناء  ىوتجدر االشارة ال

نیة في منطقة قریبة من مستوطنة "كریات اربع" االسرائیلیة وبعید عن المنطقة العمرانیة استیطا
الخاصة بالمستوطنة، حیث تم بناء ھذه الوحدات على اراضي فلسطینیة خاصة قامت سلطات االحتالل 
االسرائیلیة بمصادرتھا وتصنیفھا "اراضي دولة"، ومنذ ذلك الحین، استخدام  "حرس الحدود 

قامت جماعات المستوطنین القاطنین في  ،. وعلى مر السنینوالمباني ائیلي" ھذه االراضياالسر
مستوطنة "كریات اربع" بالضغط على الحكومات االسرائیلیة المتعاقبة إلخالء ھذه الوحدات 
االستیطانیة من "حرس الحدود" واعادتھا لید المستوطنین. وبحسب التقریر الصادر الخاص بقرارات 

، فأنھ من المرجح رؤیة  المستوطنین یحلون محل التواجد العسكري في تلك المنطقة في القریب یعالون
العاجل. ومن المھم ذكره بان القاعدة العسكریة االسرائیلیة ھذه تقع خارج المنطقة العمرانیة الخاصة 

وتسلیمھا بمستوطنة "كریات اربع"، وبالتالي فان عملیة اخالئھا من "حرس الحدود االسرائیلي" 
یزید من " جدیدة في تلك المنطقة، مما سللمستوطنین االسرائیلیة سیعمل على انشاء "بؤرة استیطانیة

 فرص توسع مستوطنة كریات اربع لضم المنطقة الجدیدة (البؤرة االستیطانیة الجدیدة). 
 

نات غیر أما فیما یخص المشاریع التطویریة االخرى والتي ستنفذ لخدمة المستوطنین والمستوط
طریق التفافي لخدمة المستوطنین، وكذلك اجراء المسح  12الشرعیة، فھي على النحو التالي: انشاء 

شرعنة البؤر  ، حیث تھدف ھذه العملیة الى"اراضي دولة" إلعالنھالألراضي الفلسطینیة تمھیدا 
تم بناءھا على ، بحیث ان ھناك عدد من البؤر االستیطانیة ستیطانیة غیر الشرعیة بأثر رجعياال

اراضي "غیر معلنة" ارضي دولة" وعملیة اعالنھا كذلك، یضفي الشرعیة على البؤرة وعلى 
 –بناء "قرى طالبیة"  ، تشمل المشاریع التطویریة علىعالوة على ذلك وجودھا في تلك المنطقة.

كذلك وھي عبارة عن وحدات سكنیة بأسعار زھیدة خاصة الستخدام الطالب داخل المستوطنات، و
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مشاریع البنیة التحتیة للمیاه واخیرا تجدید الحرم االبراھیمي في مدینة الخلیل حیث سیتم بناء رصیف 
 ومصاعد لذوي االحتیاجات الخاصة، وبناء "رووف". 

 

 
 

 في الضفة الغربیة المحتلة : الطرق االلتفافیة المنوي المصادقة علیھا)12( خارطة رقمال
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 الى حدود اسرائیلكریات أربع" " االستیطانيضم التجمع  •
 

حی�ث  والمفاوض�ات بعیدا عن المس�ار السیاس�ي لطالما سعت إسرائیل الى تنفیذ مخططاتھا بشكل منفرد
أنھا اعتبرت أن ما تقوم بھ من تنازالت في الضفة الغربیة وقطاع غزه المحتلین ھ�و بمثاب�ة تن�ازل ع�ن 

وقد انتھجت إسرائیل بالفع�ل خط�وات أحادی�ة الجان�ب من�ذ ب�دء  .حقوقھا الشرعیة في فلسطین التاریخیة
حیث عمدت إلى إحداث تغییرات جغرافیة على ارض  ،1993العملیة السلمیة مع الفلسطینیین في العام 

وذلك بأن ال یقوم أي من الطرفیین اإلسرائیلي والفلسطیني باتخ�اذ أی�ة  ،الواقع خالفا لما تم االتفاق علیھ
قض�ایا الح�ل ال�دائم ( الق�دس، المس�توطنات، الح�دود، المی�اه ،  لىا إحداث أي تغییر عخطوات من شأنھ

حی�ث اس�تمرت بالبن�اء االس�تیطاني ف�ي الض�فة الغربی�ة  ،الالجئین) وھو تماما كل ما قامت ب�ھ إس�رائیل
مس�احات  العنص�ري باقتط�اعیاسیة جدیدة من خالل جدار الع�زل وتعمدت إلى فرض حدود س، والقدس
الض��فة الغربی��ة لتك��ون تح��ت اض��ي الفلس��طینیین وض��م مص��ادر المی��اه الجوفی��ة ف��ي االرم��ن شاس��عة 
 ، ھذا باإلضافة إلى نبذ حق الالجئین بالعودة إلى دیارھم. سیطرتھا

 
 یقضي بضم التجمعات 2005العام ت مشروع قانون في وكانت الحكومة اإلسرائیلیة قد طرح

تجمع مستوطنات "معالیھ ادومیم" و تجمع مستوطنات  االستیطانیة الكبرى في الضفة الغربیة مثل
"اریئیل" وتجمع مستوطنات "جفعات زئیف" وتجمع مستوطنات "غوش عتصیون" وتجمع 

وذلك من خالل ضم األراضي التي تقوم علیھا ھذه الكتل االستیطانیة  ،مستوطنات "مودعین عیلیت"
 . تجزأ من دولة إسرائیلالكبرى إلى إسرائیل داخل الجدار باعتبارھا جزءاً ال ی

 
فان مخطط جدار العزل العنصري في محافظة الخلیل لم یشمل تجمع  ،وفیما یخص محافظة الخلیل

كریات أربع االستیطاني االسرائیلي وذلك الن موقع المستوطنات االسرائیلیة في قلب المحافظة والتي 
ارتأت من خالل السیطرة على اال ان اسرائیل  ،تحیطھا التجمعات الفلسطینیة یمنع حدوث ذلك

وایضا منع الفلسطینیین من المناطق التي تقوم علیھا ھذه المستوطنات ومنع الفلسطینیین من استغاللھا 
الى خلق تواصل جغرافي بین استخدام الطرق االلتفافیة التي تصل ھذه المستوطنات بعضھا ببعض 

االخرى في الضفة الغربیة المحتلة واقربھا تجمع غوش  ةمعات االستیطانیجھذه المستوطنات وبین الت
. )1949عتصیون االستیطاني وایضا التجمعات االستیطانیة داخل الخط االخضر (خط الھدنة للعام 

اثني عشر مستوطنة اسرائیلیة وھي كرمئیل وبیت ھاجاي ویشمل تجمع كریات أربع االستیطاني 
(خارصینا)  میمرا ماتورا امعیر (معالیھ ھیفر) وسوسیا وشومعون وبیني ھیف وتینھ (معالیھ اومرایم)

 )13الخارطة رقم (أنظر عوز.  یجدالوكریات اربع وأوتنئیل وكرمي تسور وم
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 ): التجمعات االستیطانیة االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة13الخارطة رقم (
 
 

 م االبراھیمي ضمن قائمة المواقع االثریة االسرائیلیة راسرائیل تعلن الح •
 

، أعلن 2010شباط من العام  رین من شھرشالمنعقدة في الحادي والع في جلسة الكنیسیت االسرائیلي
، المحتلة رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاھو أن اثنین من األماكن المقدسة في الضفة الغربیة
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درج على قائمة مواقع تُ ر راحیل شمال مدینة بیت لحم، سالخلیل وقبقلب مدینة الحرم اإلبراھیمي في 
 المتطرف نتیجة لضغوط من وزراء الیمین اإلسرائیليوجاء ھذا القرار التراث الوطني اإلسرائیلي. 

في الضفة الستعادة مواقع التراث على اإلطالق جیدة وخطة شاملة "لن تكون ھناك  ھأنن أعلنوا الذی
 ."لحرم اإلبراھیمي وقبر راحیلادون ة المحتلة الغربی

 
إسرائیل، في حین أنھا تقع في الضفة دولة الحكومة اإلسرائیلیة أن ھذه المقدسات ھي جزء من وتدعي 

لمواصلة ترسیخ السیطرة على الضفة الجدید سرائیلي اإلتكتیك االمر الذي یظھر ال الغربیة المحتلة
وتجدر االشارة الى أن االعالن االسرائیلي . الفلسطینیة في األرضالغربیة و"إثبات" تاریخ شعبھا 

یعتبر تجاھال واضحا وصریحا  الئحة المواقع التراثیة اإلسرائیلیةبوضع ھذین الموقعین الدینیین على 
في إطار اتفاق وعلى حد سواء. والیھود لمسلمین والمسیحیین لحقیقة أن ھذه األماكن المقدسة ھي ل

الوصول لجمیع األماكن یمكنھا  الناس على اختالف ادیانھمجمیع أن المفترض ن فانھ م ،أوسلو
 يبراھیمالحرم اإل. باإلضافة إلى ذلك، تم تعیین مسجد دون عائق في الضفة الغربیة المحتلة المقدسة

 نفلسطینییلل ،ذاتھالوقت المنطقة في إسرائیل ھي المسؤولة عن األمن في كون بأنھ "حالة خاصة" 
 . الحرمحریة الحركة على الطریق الرئیسي المؤدي إلى 

 
 في محافظة الخلیل  الفلسطینیةمصادرة االراضي  -7

 

 الوجھ االستیطاني االول للحكومة االسرائیلیة “أراضي الدولة “المصادرة بذریعة  •
 

الدولة" أراضي "انھا إن سیاسة االحتالل اإلسرائیلي لمصادرة وإغالق األراضي الفلسطینیة بذریعة 
ما ھي إال حلقة من مسلسل االستیطان والتھوید اإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیة المحتلة بھدف ضم 

وترسیم  الى حدود "دولة اسرائیل " الغیر قانونیة، أكبر قدر ممكن من األراضي الفلسطینیة المحتلة
حتالل. فسیاسة مصادرة لدولة اال حدودھا وواقعھا الجغرافي على مقاس المشروع التھویدي والتوسعي

ت االحتالل اتعتبر أحد البدع التي اختلقتھا سلط "أراضي دولة"راضي الفلسطینیین بحجة انھا األ
 اإلسرائیلي لتمكنھا من ابتالع مساحات شاسعة من أراضي الفلسطینیین دفعة واحدة بدون عناء وجھد.

 
لم یكن  1967قطاع غزة) في العام  فعندما احتلت إسرائیل األراضي الفلسطینیة (الضفة الغربیة و

ھناك تسجیل رسمي إال لثلث األراضي المملوكة للفلسطینیین فیما كانت باقي األراضي مثبتة ملكیتھا 
من خالل كواشین طابو تركیة (یعود تاریخھا للعھد العثماني) وشھادات تسجیل رسمیة صادرة عن 

األراضي األردنیة بحسب القانون المعمول بھ  حكومة االنتداب البریطاني وكذلك التسجیل لدى دائرة
فاعال في الضفة  1858. وبشكل أساسي، ما زال قانون االراضي العثماني للعام 1967قبل العام 

الغربیة المحتلة لتنظیم ملكیة األراضي اال انھ لم یكن فاعال بشكل كبیر خالل قرون العھد العثماني، أو 
 .ألردني اللذان حافظا على استخدام نفس القانونخالل االنتداب البریطاني والحكم ا

 
) 1091) (والمعدل بموجب االمر العسكري 1967(للعام   59وكان األمر العسكري االسرائیلي رقم 

اال  ،1967مرجعیة في اعادة تعریف ملكیة االراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة عقب العام 
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"لحارس األمالك  59أنھ جاء مخالفا لقانون األراضي العثماني، حیث اجاز االمر العسكري رقم 
الحكومیة" والمعین من قبل السلطات العسكریة اإلسرائیلیة باالستیالء على األراضي المملوكة 

األراضي  للحكومة األردنیة. كما أجاز االمر العسكري "لحارس األمالك الحكومیة" باالستیالء على
الخاصة بأفراد أو جماعات بعد االعالن عن تلك األراضي بأنھا 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' 
والتي تعّرف بانھا "أراضي مملوكة أو تحت تصرف أو كانت متصلة بجھة معادیة أو شخص من 

  ".1967دولة عدوة قبل وخالل وبعد حرب العام 
 

فرضت السیطرة على ما تم االعالن عنھ "أراضي  ،بیةعندما احتلت إسرائیل الضفة الغر ،وعلیھ
٪ من إجمالي 11.2دونما ( 634,920ما مساحتھ  ،خالل فترة الحكم األردني -دولة" في ذلك الوقت 

مساحة الضفة الغربیة) وھي تلك التي تم تصنیفھا على أنھا أراضي " ُمسجلة أراضي دولة"، حیث 
ضي بصفتھا الوریثة للحكم األردني الذي انتھى باالحتالل إسرائیل نفسھا مالكة ھذه االرا اعتبرت

كما شرعت إسرائیل  .وذلك وفقا للتفسیر اإلسرائیلي للقانون 1967العسكري اإلسرائیلي في العام 
٪ 14.9دونما ( 843,922بتصنیف مساحة إضافیة من االراضي الفلسطینیة "أراضي دولة" بلغت 

تستعد االدارة المدنیة  ،. والیوم1979ن أوجھا عقب العام من إجمالي مساحة الضفة الغربیة) وكا
تم إعداد مخططات تسجیل لھا حیث  االسرائیلیة الستكمال اإلجراءات على ما یسمى "أراضي دولة" 

٪ من 11.7والتي تشكل  ،بعد مسحھا وجاري العمل على إجراءات تسجیلھا وفقا للقوانین اإلسرائیلیة
فان المساحة  ،دونما. وبالمجمل  666,327مع مساحة إجمالیة قدرھا  اجمالي مساحة الضفة الغربیة

نحو  ،دونما 2,145,169اإلجمالیة لألراضي المصنفة "أراضي الدولة" وفقا إلسرائیل تصل الى 
 . المحتلة ٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربیة37.8

 
دونما للتصنیف االسرائیلي "أراضي  204,005 فقد خضع ما مساحتھ ،الخلیلوفیما یخص محافظة 

كما ان اغلبیة ھذه االراضي المصنفة  الكلیة للمحافظة. مساحةال% من 20.4 ما نسبتھأي  ،دولة"
  ،"اراضي دولة" تقع في محیط المستوطنات االسرائیلیة غیر الشرعیة المقامة على اراضي المحافظة

دولة االحتالل للسیطرة على االراضي الفلسطینیة. االمر الذي یظھر االدعاءات الباطلة التي تنتھجھا 
فحین تصدر االدارة المدنیة االسرائیلیة أمر عسكري لمصادرة اراضي فلسطینیة تحت ذریعة 

ھذه تھدف من ، بحیث مقربة من المستوطنات االسرائیلیة"اراضي دولة"، تكون ھذه االراضي على 
) 8الجدول رقم (أنظر  یع المستوطنات القائمة.السیطرة على االراضي الفلسطینیة لتوس ،العملیة

 ) :14والخارطة رقم (
 

): االراضي الفلسطینیة التي تخضع لتصنیف أراضي دولة في 8الجدول رقم (
 بحسب التصنیفات االسرائیلیة الخلیلمحافظة 

 العدد تصنیف االرض المساحة (بالدونم)
 1 أراضة معلنة 202,581

 2 أراضي دولة مسجلة 1424
  المساحة الكلیة 205,004

القدس  –معھد االبحاث التطبیقیة  ،المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة
2018 ،(أریج)  
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 ): االراضي التي تخضع للتصنیف االسرائیلي "أراضي دولة" في محافظة الخلیل14الخارطة رقم (

 
 

 أراضي محافظتي بیت لحم والخلیلدونما من  3799حالة دراسیة: اسرائیل تعلن االستیالء على 
 

نشرت صحیفة ھاارتس االسرائیلیة على صفحتھا االلكترونیة یوم الحادي والثالثین من شھر اب من 
دونما من  4000نقال عن االدارة المدینة االسرائیلیة قرارا باالستیالء على قرابة  ،2014العام 

ولتعزیز البناء االستیطاني في  "ةأراضي دول"أراضي محافظتي بیت لحم والخلیل تحت مسمى 
 المنطقة التي تطلق علیھا اسرائیل اسم "تجمع غوش عتصیون". 
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االمر العسكري االسرائیلي: "امر بشأن أمالك الحكومة (یھودا والسامرة) رقم ): 15الخارطة رقم (
)59-1967( 

 
 

الحكومة وأمالك الغائبین في تجدر االشارة الى أن االمر العسكري صدر عن المسؤول عن أمالك 
ویحمل  2014في الخامس والعشرین من شھر اب من العام  ،یوسي سیغال ،االدارة المدنیة االسرائیلیة

). ویقضي االمر العسكري 1967-59اسم "امر بشأن أمالك الحكومة (یھودا والسامرة) رقم (
دونما من أراضي أربعة تجمعات فلسطینیة جنوب غرب مدینة بیت  3799االسرائیلي باإلعالن عن 

ھا أراضي دولة. وأمھل االمر العسكري أصحاب صوریف والجبعة) بان ،نحالین ،لحم (واد فوكین
یوما من تاریخ نشر االمر العسكري لالعتراض الى لجنة االعتراضات  45 من الفلسطینیین الشأن

لدى المحكمة العسكریة االسرائیلیة في معسكر عوفر في محافظة رام هللا وذلك بحسب قانون 
أقر تأسیس لجان اعتراضات اسرائیلیة والذي  1967 -یھودا و السامرة  172االعتراضات رقم 

) 58العسكري رقم  ألمرا -للتعامل مع االعتراضات المتعلقة بأمالك الغائبین ((الملكیة الخاصة) 
 . )59وأموال الحكومة (األمر العسكري 

 
 عسكریة مغلقة تلتھم مساحات شاسعة من اراضي محافظة الخلیلمناطق  •
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 اعالن أجزاء كبیر منعلى  1967عمدت اسرائیل ومنذ احتاللھا لألراضي الفلسطینیة في العام 
 378"كمناطق عسكریة مغلقة"  من خالل االمر العسكري االسرائیلي رقم  الضفة الغربیة أراضي

 99,740، فقد أخضعت السلطات االسرائیلیة ما مساحتھ الخلیل. وفیما یخص محافظة 1970للعام 
لتصنیف المناطق العسكریة المغلقة، االمر  ،% من مساحة المحافظة االجمالیة10ما نسبتھ أي ، ادونم

حیث ان الذي حد من التطور والتمدد العمراني في المحافظة على مدى أعوام االحتالل االسرائیلي. 
، أو البناء فیھا ھاالمناطق التي تخضع لتصنیف "مناطق عسكریة مغلقة" یحظر على الفلسطینیین دخول

) التي توضح المناطق العسكریة المغلقة في 16أنظر الخارطة رقم (أو االستفادة من اراضیھا. 
 محافظة الخلیل

 

 
 ) : المناطق العسكریة المغلقة في محافظة الخلیل16الخارطة رقم (

 
اسرائیلي إلعالن عالوة على ذلك، قامت سلطات االحتالل االسرائیلیة بتمدید سریان امر عسكري 

 اراضي في كل من محافظة اریحا، القدس، بیت لحم والخلیل، على انھا اراضي عسكریة مغلقة
  .912ومنطقة اطالق نار رقم 

 
 من أراضي الضفة الغربیة ألف دونم  400تمدید سریان مصادرة ما یزید عن  •
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أصدر جیش االحتالل اإلسرائیلي أمرا عسكریا  ،2018في االسبوع االول من شھر شباط من العام 
) 6/س (تعدیل حدود  رقم 99/1یھودا والسامرة)  5770-2009- 1651یحمل الرقم والمسمى ( 

دونما من  410,672) والذي یقضي بتمدید إغالق ومصادرة 912( منطقة إطالق نار  5775-2018
تبدأ من رق من الضفة الغربیة، حیث الى الشاألراضي الفلسطینیة الواقعة في المقطع الجنوبي 

دونما  80,804منھا  ،مستوطنة معالیھ أدومیم وصوال ألقصى الجنوب الشرقي لمحافظة الخلیل
 ) 16والخارطة رقم ( )1الصورة رقم (. الخلیلمن أراضي محافظة كم مربع)  80.4(
 

 
دا والسامرة) یھو 5770-2009- 1651(): االمر العسكري االسرائیلي رقم 1الصورة رقم (
 )912(منطقة إطالق نار  2018-5775) 6/س (تعدیل حدود  رقم 99/1
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والجدیر ذكره بأن جیش االحتالل اإلسرائیلي كانت قد أصدر األمر العسكري قبل التعدیل في  شھر 
دونما  212دونما أي بزیادة قدرھا  410,884والذي أعلن فیھا إغالق ومصادرة  2009أیار من العام 

دونما المذكورة قد تم استخدامھا لصالح توسیع مستوطنة معالیھ  212ر التمدید الحالي وذلك الن عن أم
من خالل التعدیل  أدومیم غیر الشرعیة وبالتالي تم شطبھا من ضمن المناطق المصادرة والمغلقة

 . الصادر
 

 
 

) 6رقم   /س (تعدیل حدود99/1یھودا والسامرة)  5770-2009- 1651(): 17الخارطة رقم (
 )912( منطقة إطالق نار  5775-2018

43 
 



 ]الوضع الجیوسیاسي في محافظة الخلیل[ 2018 
 
 
 

دونم  400,000وتكون بھذا االمر العسكري الصادر مؤخرا، قد اعلنت اسرائیل عن ابقاء أكثر من 
اطالق نار  منطقة ھااعالن من تصنیف اراضي عسكریة مغلقة وایضاضمن اراضي الضفة الغربیة 

ومنطقة اطالق  عسكریة مغلقة، حیث كما ذكر سابق، اجزاء من االراضي المعلنة "اراضي 912رقم 
دونم. باإلضافة  80,804"  تقع ضمن حدود محافظة الخلیل، حیث تصل ھذه المساحة الى 912نار 

)، اعلنت سلطات ایضا (والتي ھي مصنفة اراضي عسكریة مغلقة 912الى منطقة اطالق النار رقم 
، والتي تقع الى الجنوب من 918النار رقم  اطالق ، عن منطقة1977السرائیلیة في العام االحتالل ا

دونم. وبھذا تكون االراضي المصنفة "منطقة اطالق نار"  32,712محافظة الخلیل وتبلغ مساحتھا  
% من المساحة الكلیة 11.3دونم (أي ما نسبتھ  113,516في محافظة الخلیل تصل مساحتھا الى 

 . ومن الجدیر ذكره، بان مناطق918و 912طقة "اطالق النار رقم ة الخلیل) وھي تشمل منلمحافظ
ھي المناطق التي تستخدمھا قوات جیش االحتالل االسرائیلي إلجراء التدریبات العسكریة اطالق النار 

 والتي یستخدم فیھا الذخائر الحیة. 
 

 
 محافظة الخلیل" في 918 " اطالق نارمنطقة ): 18الخارطة رقم (

 
 

 في محافظة الخلیل الرابطة "الممرات االستیطانیة"  -8
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بیة على أراضي الضفة الغر 2002عقب اعالن اسرائیل عن بناء جدار العزل العنصري في العام 
 60مستوطنة اسرائیلیة الى حدودھا باإلضافة الى  107تضم اسرائیل المحتلة والتي من خاللھا س

سیطرتھا على المنطقة الشرقیة من الضفة الغربیة (منطقة غور االردن بؤرة استیطانیة، وفرض 
مستوطنة  38والبحر المیت) (التي أصبحت تعرف الیوم بمنطقة العزل الشرقیة)، والتي تشمل 

بؤرة استیطانیة، تحاول اسرائیل فرض سیطرتھا على المستوطنات االسرائیلیة الواقعة  32اسرائیلیة و
سرائیلیة حتى تتمكن، قبیل الوصول الى اتفاق تسویة مع الفلسطینیین في في منطقة الممرات اال

المستقبل، من ضم اكبر عدد ممكن من المستوطنات والبؤر االستیطانیة الى حدودھا والتي بمجموعھا 
% من التعداد السكاني 84(منطقة الممرات ومنطقة العزل الشرقیة والغربیة) تحوي ما یزید عن 

ائیلیین في الضفة الغربیة، لتفاوض بعد ذلك على اخالء عدد ال یذكر من للمستوطنین االسر
المستوطنات االسرائیلیة والمستوطنین بعد ان كانت قد نفذت مخططات العزل والسیطرة، متجاھلة 

یبدو ان المخططات و  .االثر السلبي التي تفرضھ تلك المخططات على المجتمع الفلسطیني برمتھ
% من مساحة الضفة الغربیة على طول االجزاء الغربیة منھا من 13ف عند انتزاع االسرائیلیة ال تتوق

كم مربع) من الجھة الشرقیة للضفة الغربیة  1664٪ (29خالل بناء جدار العزل العنصري، وعزل 
(منطقة غور االردن)، بل تتغلغل اكثر في المنطقة المتبقیة من الضفة الغربیة لتخلق تواصل جغرافي 

في نفس الوقت تحویل الضفة الغربیة الى (منطقة العزل الشرقیة والغربیة)،  ن المنطقتینبین ھاتی
معازل غیر متصلة جغرافیا وھي المعزل الشمالي ویشمل المحافظات الفلسطینیة االربع جنین ونابلس 

یشمل وطولكرم وقلقیلیة، والمعزل الوسط ویشمل محافظتي رام هللا وأریحا والمعزل الجنوبي الذي 
محافظات بیت لحم والخلیل. أما القدس الشرقیة ، فان المخططات اإلسرائیلیة لم تدرجھا في أي من 

 .المعازل السابق ذكرھا اذ تتعامل معھا إسرائیل على انفراد ألسباب إقلیمیة وسیاسیة
 

طنات التي كما ان المستوطنات اإلسرائیلیة المتواجدة في منطقة الممرات االسرائیلیة ھي تلك المستو
تعتزم اسرائیل االبقاء علیھا لتقویض أي اتفاق للسالم مع الفلسطینیین. حتى وان كان إلسرائیل نیة 
بإخالء المزید من المستوطنات في الضفة الغربیة المحتلة، إال أنھا لن تشمل المستوطنات االسرائیلیة 

ئیل الفرصة للحفاظ على الوصول الواقعة في الممرات االسرائیلیة حیث أن ھذه الممرات تتیح إلسرا
) من جھة، واحكام 13000(السكان + 38إلى منطقة غور األردن حیث المستوطنات اإلسرائیلیة ال 

السیطرة على حدودھا مع االردن المعترف بھا دولیا ضد أي سیناریو "تسلل" او "ھجوم" من جھة 
ي المستوطنات االسرائیلیة الواقعة اخرى. كما انھ سوف یصبح للمستوطنین اإلسرائیلیین القاطنین ف

في منطقة الممرات إمكانیة الوصول اآلمن والمباشر مع اسرائیل. و األھم من ذلك، إن وجود 
المستوطنات والبؤر االستیطانیة االسرائیلیة في ھذه الممرات سوف یبقي المشروع االستعماري 

الطموح الفلسطیني لدولة فلسطینیة  االسرائیلي على قید الحیاة االمر الذي سوف یعمل على تقویض
متصلة جغرافیا، دولة مستقلة خاصة بھم. والجدیر بالذكر أنھ خالل سنوات االحتالل االسرائیلي 

مستوطنة اسرائیلیة في منطقة الممرات االسرائیلیة ھذا باإلضافة  31لألراضي الفلسطینیة، تم بناء 
شأنھا ان تعزز من الوجود االسرائیلي في المنطقة  بؤرة استیطانیة التي من 100الى اقامة ما یقارب 

 والسیطرة علیھا حتى ال یتم التنازل عنھا في أي مفاوضات مستقبلیة مع الفلسطینیین.
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كم مربع) من  180.5دونما ( 180,551بشكل خاص، یخضع ما مساحتھ  الخلیلوفي محافظة 
% 18.1ما نسبتھ أي "ممرات اسرائیلیة"، لما تُعَرفھ اسرائیل على انھ منطقة  الخلیلأراضي محافظة 

المقامة على اراضي كبرى ویحتلھا عددا من المستوطنات ال الخلیلمن اجمالي مساحة محافظة 
، ماعون، سوسیا، كرمئیل، خارصینا، شیمعا، كرمي تسور، كریات اربع محافظة الخلیل، منھا 

على عدد من البؤر  االستیطانیة وغیرھا من المستوطنات، باإلضافة الى احتواء منطقة الممرات
ومن الجدیر ذكره بان منطقة الممرات في االستیطانیة وشبكة من الطرق االلتفافیة االسرائیلیة. 

محافظة الخلیل یطلق علیھا ایضا "تجمع كریات اربع االستیطاني" (لمزید من المعلومات عن ھذه 
) توضح منطقة 19خارطة رقم (یل) التجمع تابعة قسم النشاطات االستیطانیة في محافظة الخل

 الممرات االستیطانیة الرابطة في محافظة الخلیل
 

 
 ): منطقة الممرات االستیطانیة الرابطة في محافظة الخلیل19خارطة رقم (

 
 

 
 ومخطط جدار العزل العنصري اإلسرائیلي محافظة الخلیل -9
 

 ب�ین سیاس�ة الفص�ل األحادی�ة الجان�ببتنفی�ذ  2002العام  من حزیران شھر سلطات االحتالل في بدأت
 ع�زل ف�ي منطق�ة إیج�اد بناء جدار الض�م والتوس�ع و خالل من الفلسطینیة المحتلة واألراضي إسرائیل
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 الزراعی�ة األراض�ي أكث�ر مغتص�بة جنوبھ�ا إل�ى ش�مالھا م�ن تمت�د  ،الغربی�ة الض�فة من الغربي الجزء
ومقوض�ھ للتواص�ل  كانتون�ات)، ،(جیتوھ�اتجی�وب  إل�ى الفلس�طینیة وعازل�ة التجمع�ات ، خص�وبة

 وض�امة لغالبی�ة الطبیعی�ة الم�وارد عل�ى ومس�یطرة الفلس�طینیة، الم�دن و الق�رى ب�ینالجغراف�ي 
  .اإلسرائیلیة المستوطنات

    
 وبالرغم من صدوروفي محاولة إلضفاء شرعیة على مسار جدار العزل العنصري في الضفة الغربیة 

فق�د   ،2004عن محكمة العدل الدولیة في التاسع من ش�ھر تم�وز م�ن الع�ام االستشاري الصادر القرار 
تلت�زم  أن أقدمت إسرائیل على إجراء تع�دیالت طفیف�ة عل�ى مس�ار الج�دار ف�ي الض�فة الغربی�ة ب�دال م�ن

ه وتع�ویض المتض�ررین من�ھ بحس�ب م�ا ج�اء ف�ي الق�رار االستش�اري لمحكم�ة الع�دل ؤبتفكیك ما ت�م بن�ا
في الثالثین من شھر نیسان من  الذي اعلن عھوكان التعدیل األخیر على مسار الجدار الفاصل الدولیة. 

حی�ث ترك�زت التع�دیالت  وتم نشره على الموقع اإللكتروني ل�وزارة ال�دفاع اإلس�رائیلیة ،  2007 العام
بیة حی�ث عضالت جغرافیة لمسار الجدار في الضفة الغرالجدیدة على مسار الجدار في مناطق أثارت مُ 

ارتك��زت عل��ى ح��ل مش��اكل اعتب��رت عث��رة أم��ام س��عي إس��رائیل االس��تمرار ف��ي بن��اء الج��دار. ھ��ذا وق��د 
 .أجریت عدة تعدیالت على مسار الجدار في الضفة الغربیة منذ البدء في بنائھ

 
 لمسارالعزل العنصري بحسب ما جاء في اخر تعدیل اسرائیلي  جدار طول بلغی الخلیل،في محافظة و

یقتطع وسوف  لبنائھما بین قائم ومخطط  كیلومترا 111 ،2007في شھر نیسان من العام  الجدار
یأتي على أراضي و ،لیضعھا في معزل عن أصحابھاالجزء الغربي والجنوبي الغربي من المحافظة 

من  االى ضم جزء باإلضافةھذه . صوریف واذنا وبیت عوا وسكة وبیت مرسم والرماضینكل من 
تضمھا اسرائیل بشكل احادي الجانب ة التي سالمنطقة الشرقیة لمحافظة الخلیل لتصبح ضمن المنطق

 )20(رقم  والخارطة )9انظر الجدول رقم (لحدودھا المستقبلیة. 
 

 
): مراحل بناء جدار العزل العنصري االسرائیلي على  9الجدول رقم (

 الخلیلاراضي محافظة 
 طول الجدار (كم) العنصري العزلمراحل بناء جدار 

 64 (ما بین اسمنتي وسیاج) جدار قائم
 47 جدار مخطط لھ

 111 المجموع
 –معھد االبحاث التطبیقیة  ،المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة

2018 ،القدس (أریج)  
 

47 
 



 ]الوضع الجیوسیاسي في محافظة الخلیل[ 2018 
 

 
 الخلیل): جدار العزل العنصري االسرائیلي على أراضي محافظة 20الخارطة رقم (

 
 

یعمل جدار العزل العنصري س، الخلیلھذا وعند االنتھاء من بناء جدار العزل العنصري في محافظة 
 ،% من مساحة المحافظة الكلیة 7.3 ،كیلومتر مربع) 73.5( دونما 73,594 ما مساحتھ على عزل 
 إلى الدخول سواء على صعید ات الفلسطینیة من جمیع النواحي. سلبا على التجمع یؤثرساألمر الذي 

 ألصحاب یُسمح فقط حیث ،المعزولة بغض النظر عن نوعھا زراعیة كانت أم مفتوحة األراضي ھذه
 اإلسرائیلیة (كاإلدارة السلطاتلدى  لألراضي ملكیتھم إثبات على االراضي الفلسطینیین القادرین

التصاریح ألصحاب األراضي ) حیث یتم إصدار اإلسرائیلي االحتاللالتابعة لجیش  المدنیة اإلسرائیلیة
 أن بالذكر العقاریة. والجدیر الملكیة صكوك في ) التي تندرج أسماؤھماالكبر سنا في العائلة (عادة

 على یصعب الذي األمر آخر، إلى موسم من التصاریح ھذه بإصدار اإلسرائیلیة تقوم المدنیة اإلدارة
 األیدي تشمل ال ھذه التصاریح وأن خصوصا بأنفسھم الزراعیة أصحاب األراضي االعتناء بأراضیھم

یبین تصنیفات استعماالت  )،10. الجدول رقم (المعدات الالزمة والكاملة لفالحة األرض أو العاملة
 .الخلیلاألراضي/ والغطاء النباتي لألراضي المعزولة خلف جدار العزل العنصري في محافظة 

 
/الغطاء النباتي لألراضي المعزولة خلف جدار : یوضح استخدامات االراضي 10الجدول رقم 

 العزل العنصري في محافظة الخلیل

48 
 



 ]الوضع الجیوسیاسي في محافظة الخلیل[ 2018 
 

األراضي والغطاء النباتي لمحافظة  استخدامات ) لدونم(االمساحة 
 الخلیل / خلف الجدار

 أراضي صالحة للزراعة 3663
 غابات 3587
 زراعات متنوعة 298
 مناطق صناعیة وتجاریة 172
 محاجر وحفریات 33

 أراضي مفتوحة 8886
 أشجار 2036
 بیوت بالستیكیة 18
 أعشاب وشجیرات رعویة 529

 مراعي 50276
 قواعد عسكریة إسرائیلیة 372
 استیطانیةبؤر  35

 مستوطنات إسرائیلیة 2809
 مناطق عمرانیة فلسطینیة 3

 مسار الجدار 877
 المجموع 73594

 2018، القدس (أریج) –البحاث التطبیقیة معھد ا ،المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة

 
، عم��دت س��لطات االح��تالل االس��رائیلیة ال��ى 2002ومن��ذ ظھ��ور مخط��ط ج��دار الع��زل العنص��ري ع��ام 
 بھ�ذه التع�دیالت الت�ي ،محافظ�ة الخلی�ل بش�كل خ�اصتعدیل مسار جدار العزل العنص�ري، وق�د ت�أثرت 

یوض�ح مش�اریع التع�دیل  ال�ذي  )11انظر الجدول رق�م (، مسار الجدار منذ البدء في بنائھعلى أجریت 
 .  الى یومنا ھذا محافظة الخلیل في على مسار الجدار منذ إعالن إسرائیل عن بناءه 

 
 

محافظة : مشاریع التعدیل على مسار جدار العزل العنصري في )11(جدول رقم ال
 الخلیل

 طول الجدار التاریخ
2002 91 
2006 72 
2007 108 

 111 الوضع الحالي للجدار 
 ،القدس (أریج) –معھد االبحاث التطبیقیة  ،المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة

2018 
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ھدفت باألساس لخدمة المستوطنات العزل العنصري لتعدیالت على مسار جدار تجدر االشارة الى أن ا
ح�دث ذل�ك م�ن أث�ر س�لبي النظر عم�ا یُ اإلسرائیلیة والعمل على ضم اكبر عدد منھا واستیعابھا بصرف 

عل��ى حی��اة الفلس��طینیین المعیش��یة والنفس��یة واالقتص��ادیة فض��الً ع��ن كونھ��ا خروق��ات فاض��حة لحق��وق 
 الفلسطینیین المدنیة والسیاسیة بحسب القوانین و األعراف الدولیة.

 

 اآلثار السلبیة المترتبة على بناء جدار العزل العنصري في محافظة الخلیل -9.1
 

اھمھا  الخلیل المختلفة في محافظةكان لبناء جدار العزل العنصري أثر سلبي ومدمر على القطاعات 
ھذا باإلضافة الى ما یسببھ الجدار حتى الوقت الحاضر من تقطیع  التنوع الحیويالزراعي والقطاع 

حافظة. ألوصال المحافظة جغرافیا وعزل التجمعات الفلسطینیة وتقویض الوضع االقتصادي في الم
 :على كل من القطاع الزراعي واالقتصادي والتنوع الحیوي ھم ما سببھ الجدارألفیما یلي عرض 

 
 أثر جدار العزل العنصري على القطاع الزراعي •

  
ویھ�دد ج�زء ال یس�تھان  الخلی�لیشكل جدار العزل العنصري خطرا على القطاع الزراعي في محافظ�ة 

ب��ھ م��ن س��لة الغ��ذاء وذل��ك لم��ا س��یعزل م��ن االراض��ي الزراعی��ة واالش��جار المثم��رة ف��ي المحافظ��ة عن��د 
یعزلھا الج��دار ح��ال س��احة االراض��ي الزراعی��ة الت��ي س��ف��ي المنطق��ة الغربی��ة. وتبل��غ م بن��اؤهاس��تكمال 

% م�ن المس�احة 1.7ما نسبتھ  ،في منطقة العزل الغربیة دونما  6,544 في المحافظة ؤهاالنتھاء من بنا
ك��م مرب��ع) حی��ث  376.6دونم��ا ( 376,657والبالغ��ة  الخلی��لالزراعی��ة ف��ي محافظ��ة  لألراض��يالكلی��ة 

الفلسطینیین في المحافظة و لن یتمكنوا م�ن الوص�ول الیھ�ا اال بتص�ریح  صحابھاتصبح معزولة عن اس
 .  الخلیلمحافظة ئیلیة في صادر عن االدارة المدنیة االسراخاص 

 
 أثر جدار العزل العنصري على التنوع الحیوي •

  
یخلفھ ج�دار الع�زل العنص�ري عل�ى القط�اع الزراع�ي ف�ي محافظ�ة س�فباإلضافة الى االثر الكبیر الذي  

كبیر على المصادر الطبیعیة والتن�وع الحی�وي ف�ي وبشكل سلبیا  سیؤثر  بناؤه،حال االنتھاء من  الخلیل
المناطق البیئیة المختلفة في المحافظة وذل�ك لم�ا س�یعزل م�ن مس�احات شاس�عة م�ن االراض�ي الطبیعی�ة 
التي عانت من تناقص مستمر عبر سنوات االحتالل االسرائیلي بشكل ال یتناسب مع الزی�ادة المس�تمرة 

العنص�ري اث�ر وتوسع المساحة العمرانیة. كم�ا س�یكون لج�دار الع�زل  ي في المحافظةفي التعداد السكان
م�انع الس�تمرار الحی�اه البری�ة  ،یخلق ح�اجز غی�ر طبیع�يحیاه البریة في المحافظة حی�ث س�كبیر على ال

 بشكلھا الطبیعي في المحافظة. 
 

بعزل مساحات شاسعة من الغابات والمناطق المفتوحة حیث  الخلیلیتسبب الجدار في محافظة ھذا وس
یعزلھا الجدار حال االنتھاء من بناءه وف التي س المفتوحةتبلغ مساحة أراضي الغابات والمناطق 

في  المفتوحة% من المساحة الكلیة لمناطق الغابات والمناطق 29.5أي ما نسبتھ  ،دونما 12,473
50 
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سوف یعمل الجدار على تجزأة مناطق الغابات االمر  ،وعلیھ.  دونما 42,218والبالغة  الخلیلمحافظة 
التواصل الجغرافي للمناظر الطبیعیة في المحافظة وتدفق المیاه الطبیعیة من أن یعطل الذي من شأنھ 

الجداول والینابیع، وحركة الكائنات الحیة، وأیضا من شأنھا أن تھدد األنواع النباتیة التي تنمو بشكل 
على المدى البعید من تدھور خطة العزل االسرائیلیة سوف تفاقم  طبیعي في المنطقة. ولذلك، فإن

في المنطقة، ویمكن أن یكون لھا آثار ضارة محتملة على تأمین  اتغابات الطبیعیة و المزروعال
 الحمایة للمناطق المجاورة من الموائل وإدارة النظم اإلیكولوجیة. 

 
 أثر جدار العزل العنصري على الواقع السیاسي  •

 
في شھر حزیران  المحتلة الفلسطینیةعندما شرعت اسرائیل ببناء جدار العزل العنصري في االراضي 

ل�م تأخ�ذ بع�ین االعتب�ار االث�ار الس�لبیة للج�دار عل�ى  ،بذریعة توفیر االمن لإلسرائیلیین 2002من العام 
بل عززت من سیطرتھا على االراضي الفلس�طینیة  ،المجتمع الفلسطیني برمتھ من جمیع نواحي الحیاة
ھ��ا السیاس��یة المس��تقبلة واس��تدامة احتاللھ��ا لالراض��ي بھ��دف اع��ادة ترس��یم ح��دودھا بم��ا یتناس��ب ورؤیت

الُح�دود الغربی�ة  امت�دادالذرائع االمنی�ة الت�ي اختلقتھ�ا اس�رائیل إلقام�ة الج�دار عل�ى الفلسطینیة.  كما ان 
ك�ان دائم�ا ُحج�ة  "لدول�ة اس�رائیل و مواطنیھ�ا"حی�ث أن ت�وفیر األم�ن ، للضفة الغربیة ھي ُحجج واھیة

ل على الجان�ب الفلس�طیني ف�ي المفاوض�ات، واألم�ن ال�ذي تری�د إس�رائیل تحقیق�ھ إسرائیل لفرض الُحلو
دائما ما یكون على حساب الفلسطینیین وأراض�یھم وس�یادتھم وح�ریتھم وم�واردھم الطبیعی�ة وتط�ورھم 

 ومستقبلھم بل وحرمانھم من تحقیق دولتھم المستقبلیة ذات السیادة والمتواصلة جغرافیا. 
 

سرائیل إقامة الجدار على االراضي الفلسطینیة غیر مبرر ویھدف إلى ترسیم أح�ادي ھذا ویعتبر قرار إ
الجانب للحدود دون الرجوع إلى الجانب الفلسطیني األمر الذي یعكس عدم جدیة إسرائیل في الوصول 
إلى حل سیاسي دائم ومتفق علیھ مع الفلسطینیین من خالل الرغبة اإلسرائیلیة الواضحة للسیطرة عل�ى 

راض��ي الفلس��طینیة وع��دم التن��ازل عنھ��ا ف��ي أي اتفاقی��ة مس��تقبلیة م��ع الجان��ب الفلس��طیني كم��ا أعل��ن اال
  نتنیاھو مراًرا و تكرار.

 
 جدار العزل العنصري االسرائیلي والقانون الدولي •

 
، صدر الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة في الھاي 2004في التاسع شھر تموز من العام 

والذي یتعلق بعدم شرعیة جدار العزل العنصري الذي قامت اسرائیل ببنائھ على امتداد االراضي 
لجدار الذي الفلسطینیة المحتلة واالثار القانونیة المترتبة على بنائھ. وجاء في الرأي االستشاري بان ا

اقامتھ اسرائیل في االراضي الفلسطینیة المحتلة غیر قانوني بموجب عدة اطر قانونیة دولیة، بما في 
ذلك اتفاقیة جنیف الرابعة، وانظمة الھاي، باإلضافة إلى مختلف معاھدات حقوق اإلنسان، وعلیھ 

االدعاءات التي قدمتھا یستوجب إزالتھ وتفكیكھ وتعویض الفلسطینیین المتضررین من بنائھ، وبان 
وال ترتكز على اي اساس قانوني، (محكمة  غیر قانونیة وغیر منطقیة، اسرائیل لتبریر بناء الجدار

 ). 2004العدل الدولیة، 
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 العنصري الذي أقامتھ إسرائیل على امتداد الضفة الغربیة المحتلة یشكل انتھاكا للعدید العزلإن جدار 
ر المصیر، والحق ؛ بما في ذلك الحق في تقریلمواثیق والمعاھدات الدولیةمن قواعد القانون الدولي وا

، والحق في التعلیم، والحق والحق في العالج والخدمات الصحیة، في حریة التنقل، والحق في العمل
 الوصول إلى األماكن المقدسة. حقفي مستوى معیشي مالئم و

 
تقریر المصیر للشعب الفلسطیني، والذي حرم منھ لقد جاء قرار محكمة العدل الدولیة لیؤید حق 

الفلسطینیون نتیجة الوضع السیاسي الراھن. ووفقا لقرار محكمة العدل الدولیة الصادر في العام 
، فانھ ال یمكن استخدام مصطلح 'مخاوف أمنیة' كمبرر النتھاك ھذا الحق ومبادئ قانونیة دولیة 2004

ة] "أن إسرائیل ال یمكن أن تعتمد على حق الدفاع عن النفس، أخرى، حیث ترى [محكمة العدل الدولی
أو حالة الضرورة القصوى للحیلولة دون شرعیة بناء الجدار، ولذلك ترى المحكمة، أن بناء الجدار 

 والنظام المرتبط بھ، یتعارض مع القانون الدولي".
 

ع اتفاقی�ات الس�الم الموقع�ة لجمیوواضحة وأخیرا، فان بناء جدار العزل العنصري ھو مخالفة صریحة 
بین اإلسرائیلیین والفلسطینیین، وخرق  التفاقی�ة أوس�لو االنتقالی�ة الت�ي ت�نص عل�ى ان�ھ " ال یج�وز ألي 

لح�ین طرف الشروع أو اتخاذ أیة خطوة من شأنھا تغییر الوضع القائم في الضفة الغربیة وقط�اع غ�زة 
 ).1995والثالثین من اتفاقیة أوسلو عام المادة الحادیة مفاوضات الوضع الدائم " (ل الوصول

 الخلیلالمعابر االسرائیلیة في محافظة  -10
 

ان الحواجز أو المعابر ھي أسماء مترادفة ألھداف إسرائیلیة تقضي بإحكام السیطرة بأكبر قدر ممكن 
یعیشون في الضفة الغربیة المحتلة، وھي مفصل رئیس في خطة جدار  الفلسطینیین الذینعلى حیاة 

العزل اإلسرائیلیة منذ البدایة، حیث سعى اإلسرائیلیون من خالل الجدار إلى رسم حدود الدولة العبریة 
بما یتناسب واحتیاجاتھا العلیا. وبدءاً من مسار الجدار وحتى المعابر التي تھدف باألساس إلى خدمة 

اإلسرائیلیة، فمن خاللھا یتسنى لإلسرائیلیین التحكم بالعبور على طول خط الجدار من شمال المصالح 
فلسطینیا على  200الماضیة، قتل أكثر من  االعوام الخمس العشرالضفة الغربیة حتى جنوبھا. فخالل 

نما تعمل حسب المعابر االسرائیلیة، التي نادرا ما كانت تعمل حسب القوانین أو اإلجراءات المتبعة، وا
مزاجیة الجنود اإلسرائیلیین الذین یحرسون ھذه المعابر. وفي السیاق الفلسطیني، فان مصطلح الفصل 
العنصري ھو مصطلح ذو صلة، اذ أن قوات االحتالل االسرائیلي تعمل على التحكم في حركة 

 نة.الفلسطینیین الذین یعیشون تحت االحتالل وحصرھا في طرق محددة وعبر معابر معی
 

أصدر المسؤول في االدارة المدنیة االسرائیلیة في الضفة الغربیة  2005 العام من أیلول شھر في
یھودا و السامرة  –أمرا عسكریا یحمل اسم (أمر بشأن مناطق مغلقة  ،یائیر نفیھ ألوف ،نذاكآالمحتلة 

 (نقاط حدود) معابر رئیسیة عشرة إقامة عن 2005- 5775نقاط عبور)،  ( 1967-5727) 34(رقم 
(من الشمال  3جدار العزل العنصري طول خط  على عبور نقطة 23 إلى باإلضافة ،الغربیة الضفة في

الى الجنوب) الستبدال الحواجز العسكریة اإلسرائیلیة القائمة على مداخل المدن والقرى الفلسطینیة 

 2005 أیلول  9 ، هآرتس االسرائیلیة الیومیة جریدة  3
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تخفیف وطأة احتكاك المدنیین الفلسطینیین مع الجنود اإلسرائیلیین على الحواجز االسرائیلیة .  دعوىب

وتشمل ھذه المعابر: معبر مزموریا شرقي بیت لحم ومعبر ترقومیا في الخلیل ومعبر الجلمة في جنین 
بیسان) شمال  ومعبر شعار افرایم في طولكرم ومعبر بیتونیا في رام هللا ومعبر حسام تصاھوب (معبر

في بیت لحم ومعبري شعفاط والزعیم شرقي مدینة القدس ومعبر  300منطقة االغوار ومعبر جیلو 
قلندیا في القدس. وكانت اسرائیل قد صنفت خمسة من ھذه المعابر التي تنوي اقامتھا لألغراض 

 الجبعة. و ترقومیا يالتجاریة بھدف السیطرة على الحركة التجاریة للفلسطینیین منھا معبر
 

(خط الھدنة  یقع معبر ترقومیا غرب مدینة الخلیل بالقرب من الخط األخضر: (قائم) معبر ترقومیا
في الضفة بناءھا كانت إسرائیل قد أعلنت عن ). ویعتبر معبر ترقومیا أحد المعابر التي 1949للعام 

والتجارة الفلسطینیة ما بین مختلف للسیطرة على تنقالت الفلسطینیین  2005المحتلة في العام الغربیة 
المحافظات من جھة وبین الضفة الغربیة وإسرائیل من جھة أخرى. أما بخصوص معبر ترقومیا فقد 

ھز لیكون معبر تجاري حدودي للبضائع والتجار ما بین إسرائیل والمحافظات الفلسطینیة الجنوبیة جُ 
 .ا بین الضفة الغربیة و قطاع غزة في المستقبل(بیت لحم والخلیل) و كذلك نقطة التواصل الحدودیة م

 
 سلمت قوات االحتالل االسرائیلي في الثاني والعشرین من شھر اب من العام ):قائم(معبر الجبعة 

و یصادر  T/158/05امرا عسكریا یحمل رقم أھالي قریة الجبعة جنوب غرب مدینة بیت لحم  2005
الجبعة في محافظة بیت لحم وبلدة صوریف في محافظة  یةمن أراضي قر ادونم 110ما مساحتھ 

التي كانت االمر العسكري االسرائیلي لیستبدل نقطة التفتیش جاء واقامة معبر الجبعة.  ألجلالخلیل 
دونما من  43یصادر المعبر ما مساحتھ  ،بحسب االمر العسكريو .بمعبر تجاريقائمة في المنطقة 

دونمات من االراضي  3الى  باإلضافةاراضي بلدة صوریف ھذا دونما من  64أراضي قریة الجبعة و
قریة  ألھاليملكا  باألصل(الخط االخضر) و التي كانت  1949الفلسطینیة داخل خط الھدنة للعام 

 الجبعة. 

قد أصدر في  ،دافید مناخیم ،المسؤول في االدارة المدنیة االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلةوكان 
أمرا عسكریا یحمل اسم (أمر بشأن مناطق  2014والعشرین من شھر تشرین أول من العام السابع 
- 5775)، 3تحدیث نقاط عبور (تعدیل رقم  ،)1967-5727) 34یھودا و السامرة (رقم  –مغلقة 
یقضي بإضافة "نقطة عبور ھلیا (جبعة)" الى قائمة المعابر االسرائیلیة التي تم االعالن عنھا  2014
من خالل االمر العسكري االسرائیلي الذي یحمل اسم "أمر بشأن مناطق مغلقة (یھودا  2005عام في ال

، "إعالن بشأن تعیین نقاط العبور') والذي أُعلن من خاللھ عن 1967-5727) 34والسامرة) (رقم 
ى تعیین عشرة معابر اسرائیلیة بین الضفة الغربیة المحتلة واسرائیل لفرض مزید من السیطرة عل

  .حركة مرور فلسطینیي الضفة الغربیة المحتلة الى اسرائیل وبالعكس ومرور البضائع ایضا

) 34یھودا و السامرة (رقم  –وفیما یخص االمر العسكري االسرائیلي " أمر بشأن مناطق مغلقة 
فسوف یسمح للفلسطینیین القاطنین في الضفة  ،)"3تحدیث نقاط عبور (تعدیل رقم  ،)5727-1967

 ،الدخول الى الضفة الغربیة من إسرائیلكذلك ربیة المحتلة من االنتقال عبر المعبر الى إسرائیل والغ
 إلى الضفة الغربیة المحتلة. من ھذا المعبر فیما یحظر بموجبھ على "اإلسرائیلیین" الدخول
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) 34یھودا و السامرة (رقم  –: أمر بشأن مناطق مغلقة )3( رقمصورة ال و )2(صورة رقم ال
2014)، لسنة 3اعالن بشأن تعیین نقاط عبور (تعدیل رقم  ،5727-1967  

 ،دافید مناخیم ،تجدر االشارة الى أن المسؤول في االدارة المدنیة االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة
أمرا عسكریا یقضي بتحویل السیطرة   2014قد أصدر في الخامس من شھر تشرین أول من العام 

لعددا من المعابر االسرائیلیة الحدودیة التي اقامتھا اسرائیل على الحدود مع الضفة الغربیة المحتلة 
كل من معبر ایال  من ضمنھا معبر الجبعة ھذا باإلضافة الى ،لسیطرة دائرة المعابر البریة االسرائیلیة

غرب مدینة قلقیلیة ومعبر جلبوع شمال مدینة جنین ومعبر البقعة في االغوار ومعبر ھشمونائیم شمال 
 .109قلقیلیة) حاجز رقم  -مدینة رام هللا ومعبر الیاھو 

وفي الواقع، دأبت إسرائیل وفي مناسبات عدة أن تبرر وتسوق لمشروع المعابر، بزعمھا أن بناء ھذه 
بر سوف یُسھل حیاة الفلسطینیین ویخلق تواصال داخل المناطق الفلسطینیة. فقد حاولت إسرائیل المعا

مراًرا وتكراًرا إضفاء الشرعیة على المعابر التي تنتھك القوانین والمعاھدات الدولیة المتعلقة بحریة 
لدولي رفض طلب التنقل، عن طریق طلبھا من البنك الدولي دعم مشروع المعابر، في حین ان البنك ا

، المعترف بھ دولیا، كما أن ھذه المعابر 1949اسرائیل ألن المعابر ال یتم بناؤھا على خط الھدنة للعام 
 تسھل بناء جدار العزل العنصري في الضفة الغربیة المحتلة. 

، فان لجمیع الناس  1948 في العامووفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن االمم المتحدة 
الحق في التمتع بالكرامة وبحقوقھم المتساویة الثابتة التي ھي أساس الحریة والعدل والسالم في العالم، 
وأن حریة التنقل ھي جزء من "حریة اإلنسان" (جاغرسكویلد)، وبالتالي فھو واحد من أھم حقوق 

لعالمي لحقوق اإلنسان على أنھ: "لكل شخص من اإلعالن ا 13اإلنسان األساسیة. أیضا وتنص المادة 
الحق في حریة التنقل واختیار محل إقامتھ داخل حدود كل دولة". (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 

1948.(  
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یقع معبر میتار في اقصى جنوب مدینة الخلیل ومحاذیا للخط االخضر (خط الھدنة معبر میتار (قائم): 
داخل الخط االخضر. ویعتبر معبر  االسرائیلیة الواقعة طنة میتاربالقرب من مستو ،)1949للعام 

من خالل االمر العسكري  2005التي تم االعالن عنھا في العام میتار احد المعابر االسرائیلیة 
، 1967-5727) 34أمر بشأن مناطق مغلقة (یھودا والسامرة) (رقم " االسرائیلي الذي یحمل اسم

والذي أُعلن من خاللھ عن تعیین عشرة معابر اسرائیلیة بین الضفة  (رالعبو"إعالن بشأن تعیین نقاط 
لفرض مزید من السیطرة على حركة مرور فلسطینیي الضفة الغربیة  )الغربیة المحتلة واسرائیل

والمعبر مخصص لمرور الفلسطینیین الى داخل المحتلة الى اسرائیل وبالعكس ومرور البضائع ایضا. 
(ولیس بالعكس) واالسرائیلیین القاطنین في المستوطنات  1948في العام  االراضي المحتلة

االسرائیلیة جنوب الضفة الغربیة المحتلة والقادمین من اسرائیل الى داخل االراضي الفلسطینیة 
 المحتلة ومرور مواد البناء. 

ل من مستوطنة بیت الى الشما نقطة عبور بیت یاتیر : تقعنقطة عبور بیت یاتیر (قائمة) االسرائیلیة
وتعمل ھذه النقطة جنوب مدینة الخلیل.  ،على االراضي الفلسطینیة المحتلة ،یاتیر (میزادوت یھودا)

تفتیشاً  الجنوبیة الخلیل جبلالى  هكل من یعبرحیث یتم تفتیش  ،امل شكلھبك يكمعبر حدودالعسكریة 
جدا للمراقبة  يبرج مراقبة عالوفي الحاجز ایضا اتجاه اسرائیل. منھ الخروج  قاسیا وایضا عند

 شرق الحاجز. المكثفة للفلسطینیین الذین یعبرون الحاجز من 
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 في محافظة الخلیلاالسرائیلیة المعابر الحدودیة  ):21الخارطة رقم (

 
 الحواجز العسكریة االسرائیلیة في محافظة الخلیل -11

 
على الدوام إجراء عادیا لجیش االحتالل اإلسرائیلي في والحواجز العسكریة  كانت نقاط التفتیشلطالما 

الندالع االنتفاضة الفلسطینیة الثانیة في أواخر شھر أیلول ونتیجة إال انھ . الضفة الغربیة وقطاع غزة
جیش االحتالل اإلسرائیلي من عدد حواجز التفتیش إلى مستویات غیر مسبوقة، ، زاد 2000من العام 

ھذه  وتشكلى جانب القیود المفروضة على الشعب الفلسطیني أثناء محاولتھم عبور ھذه الحواجز. إل
. قیودا مفروضة على عبور وحركة الشعب الفلسطینيیرافقھا من إجراءات  النقاط والحواجز وما 

حى سلوك الجنود اإلسرائیلیین المتمركزین على ھذه الحواجز من، اتخذ على مدى السنوات الماضیةو
وقد ثبت المخططة. السلوكیات السادیة و أبعد من المعاملة المعتادة، حیث تعدتھا إلى األعمال الوحشیة

الفلسطینیین من مختلف شرائح  اتوشھاد، ، والتحقیقاتذلك في العدید من تقاریر حقوق اإلنسان
اإلذالل الضرب وعلى وقد شملت . المجتمع الذین تعرضوا ألشكال مختلفة من القسوة اإلسرائیلیة

. وقد كان تلك الحواجز تحت أشعة الشمس الحارقة أو البرد قبل السماح لھم بعبوروالحجز لساعات 
لسلوك الجنود اإلسرائیلیین عند نقاط التفتیش تداعیات وتأثیرات مؤلمة على المجتمع الفلسطیني، حیث 

، معدالت البطالة، وارتفاع قاالقتصادي بین المناط، والفصل تسببت في قطع الروابط االجتماعیة
، ھذا، فقد تأثر بشكل كبیر األطباءباإلضافة إلى  الداخلیة.الھجرة وتعطیل لألنشطة الحیاتیة الیومیة، و

منع الجنود لھم من عبور نقاط التفتیش في كثیر من األحیان؛  والخدمات الطبیة، والمرضى من خالل
كراسي ال من الحاالت اضطر المرضى العبور على بما في ذلك حاالت الطوارئ الطبیة. ففي العدید

لعبور، مما تسبب في وفاة با عندما لم یسمح لسیارات اإلسعاف) حمارحیوان (المتحركة أو على ظھر 
الجنود اإلسرائیلیین عند نقاط التفتیش یفرضون قیودا على ، فإن العدید من المرضى. وعالوة على ذلك

وعلى الرغم من أنھ لیس من الواضح أن الجیش ، التفتیشمواعید الحركة في العدید من نقاط 
شیئا واحدا من أعمال وحشیة مماثلة مرت دون ، إال انھ یمثل اإلسرائیلي یجیز مثل ھذه األعمال

 عقاب.
 

حیث عن أیة محافظة فلسطینیة أخرى من حیث اإلجراءات اإلسرائیلیة،  الخلیلو ال تختلف محافظة 
 اإلسرائیلیة المستخدمة من قبل الجیش اإلسرائیلي الحواجزنقاط التفتیش وبجمیع أنواع أنھا مثقلة 

والتي  وخصوصا في البلدة القدیمة في مدینة الخلیل ،ض القیود على حریة حركة الفلسطینیینلفر
نقاط التفتیش المأھولة والخنادق وبوابات حدیدیة ، تشمل: حواجز المكعبات اإلسمنتیة، السواتر الترابیة

 97إلى  ھذا ویصل عدد الحواجز العسكریة االسرائیلیة في محافظة الخلیل . طرق الثانویةالعلى 
 97، ھذه الرقم من الحواجز والعوائق االسرائیلیة في محافظة الخلیل (2018بحلول العام حواجز 

 H2حاجز) غیر مشمولة تلك الحواجز/العوائق التي اقامتھا سلطات االحتالل االسرائیلیة في منطقة 
الجدول  حاجز وعائق اسرائیلي. أنظر 71في مدینة الخلیل، حیث ان ھذه المنطقة لوحدھا تشمل على 

، والتي تستخدم للتحكم یبین عدد وأنواع الحواجز المختلفة التي وضعھا الجیش اإلسرائیلي ،)12رقم (
 )22الخارطة رقم ( .الخلیلالفلسطینیین في محافظة  حركةوتقیید وحصر 
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الخلیل: العوائق/ الحواجز االسرائیلیة على اراضي محافظة )12(جدول رقم ال  
 العدد نوع العائق/حاجز العسكري

 3 حاجز دائم
 7 حاجز مؤقت

)1949حواجز على الخط االخضر (خط الھدنة   2 
 45 سواتر ترابیة 
 13 حاجز اسمنتي
 27 بوابة حدیدیة 

 97 المجموع
القدس  –معھد االبحاث التطبیقیة  ،المعلومات الجغرافیةالمصدر: وحدة نظم 

2018 ،(أریج)  
 

 
 ) توضح الحواجز العسكریة االسرائیلیة المنتشرة على اراضي محافظة الخلیل22الخارطة رقم (

 

 الخلیل محافظة في اإلسرائیلیة الطرق االلتفافیة -12
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توقیع اتفاقیة أوسلو بین اإلسرائیلیین إال بعد  حیز االستخدامالطرق االلتفافیة" مصطلح "لم یدخل 
اإلسرائیلي واستخدام جیش إشارة إلى الطرق المخصصة لل، وھو 1993والفلسطینیین في عام 

إعادة انتشار الجیش من اجل  على نحو یتجاوز المدن والمجتمعات المحلیة الفلسطینیة، المستوطنین
لزیادة عدد الطرق االلتفافیة في األراضي  منذ ذلك الحین، كثفت إسرائیل من جھودھاو. اإلسرائیلي

الفلسطینیة المحتلة كجزء من سیاستھا لفرض حقائق على أرض الواقع؛ والتي في النھایة سوف تؤثر 
على نتائج المفاوضات مع الفلسطینیین، بما في ذلك تأثیرھا سلبا على إنشاء دولة فلسطینیة متواصلة 

 جغرافیا وقابلة للحیاة.
 

ى البرنامج االستیطاني اإلسرائیلي الذي أطلقتھ الحكومة اإلسرائیلیة عقب احتالل الضفة وباإلضافة إل
، تبنت الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة مفھوم الفصل على أساس 1967الغربیة وقطاع غزة في العام 

إنشاء شبكة من الطرق تعمل على تسھیل بناء المستوطنات اإلسرائیلیة وحركة المستوطنین 
رائیلیین بین ھذه المستوطنات في األراضي الفلسطینیة المحتلة وتلك التي داخل إسرائیل، والتي اإلس

في نھایة المطاف سوف تعمل على دمج شبكة الطرق االلتفافیة داخل األراضي الفلسطینیة والطرق 
 في إسرائیل.

 
ة"؛ وھو المصطلح الذي وقد قام اإلسرائیلیون بشق وبناء ھذه الطرق تحت ذریعة "االحتیاجات األمنی

قدم للجیش اإلسرائیلي العذر الشرعي لمصادرة األراضي الفلسطینیة، وھو إجراء ثبتت فاعلیتھ في 
الماضي، عندما كان الجیش اإلسرائیلي یعلن مصادرة مساحات واسعة من األراضي الفلسطینیة تحت 

یما بعد إلى سیطرة المستوطنین ذریعة "االحتیاجات األمنیة" إلقامة قاعدة عسكریة، والتي تتحول ف
كما عززت اإلسرائیلیین الذین بدورھم یقومون بتحویلھا إلى منطقة عمرانیة (مستوطنة) للعیش فیھا. 

إسرائیل من الدور العسكري للمستوطنات اإلسرائیلیة والطرق االلتفافیة، وسمحت بدورھا للجیش 
لة لبناء المستوطنات والطرق االلتفافیة؛ بمصادرة األراضي الفلسطینیة الخاصة في األراضي المحت

كما تحججت إسرائیل أیضا بان الطرق التي تقوم بشقھا في األراضي الفلسطینیة سوف تعود بالنفع 
 على السكان المحلیین الفلسطینیین الذین سوف یسمح لھم بالسفر علیھا.

 
على األراضي الفلسطینیة  فان الطرق اإلسرائیلیة (الطرق االلتفافیة) المقامة، وعالوة على ذلك

المصادرة تسھم إسھاما كبیرا في تحفیز اإلسرائیلیین على العیش في المستوطنات، وتدفعھم أیضا على 
اتخاذ زمام المبادرة لبناء المزید من الطرق على عاتقھم، والتي في وقت الحق یتم اعتمادھا وتبنیھا 

شرعیة على ھذه الطرق. ففي الوقت الذي تشكل من قبل جیش االحتالل اإلسرائیلي لیلقي ظالال من ال
فیھ الطرق االلتفافیة حلقة وصل بین المستوطنات اإلسرائیلیة بعضھا ببعض في األراضي الفلسطینیة 
المحتلة، تعمل الطرق االلتفافیة أیضا على كبح تنمیة المجتمعات المحلیة الفلسطینیة في الضفة 

 المناطق المخصصة للتنمیة. الغربیة، من خالل خلق واقع من عوائق في
 

، كان باستطاعة الفلسطینیین السفر على 2000وقبل اندالع االنتفاضة الثانیة في شھر أیلول من العام 
الطرق االلتفافیة باستثناء األوقات التي یعلن فیھا جیش االحتالل اإلسرائیلي حالة "االستنفار األمني" 

ینیین من استخدام ھذه الطرق، أو یتم إخضاعھم إلى تفتیش حیث یمنع جنود االحتالل المواطنین الفلسط
العام شھر ایلول من ولكن عقب اندالع االنتفاضة الثانیة في  امني مكثف قد یدوم لساعات طویلة.
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إال إذا كان بحوزتھم تصاریح خاصة ، أصبح استخدام الفلسطینیین لھذه الطرق شبھ معدوم، 2000
ائیلیة تسمح لھم بالسفر على تلك الطرق. وفي وقت الحق، أصبح صادرة عن اإلدارة المدنیة اإلسر

الجیش اإلسرائیلي یطلق على الطرق االلتفافیة التي ال یسمح للفلسطینیین باستخدامھا بأنھا "طرق 
 "، بمعنى أن ھذه الطرق خالیة من استخدام الفلسطینیین لھا.معقمة

 
ما الطرق االلتفافیة"، وھي إ"مسمى تندرج تحت  الخلیلفي محافظة من الطرق  كم 135ھناك  ،والیوم

طرق قائمة أو طرق مخطط إلقامتھا، والتي بدورھا تمتثل للبرنامج االستیطاني اإلسرائیلي الذي 
اإلسرائیلیة داخل إسرائیل {وراء  یھدف إلى ربط ھذه المستوطنات بعضھا ببعض ومع المستوطنات

(الخط األخضر ) }، وتسھیل حركة مرور المستوطنین. ویمنع الفلسطینیون  1949خط الھدنة لعام 
حالیا من استخدام شبكة الطرق االلتفافیة من خالل الحواجز العسكریة التي یقیمھا جنود االحتالل 

اإلسمنتیة، والخنادق، واألسالك الشائكة،  اإلسرائیلي على مداخل ھذه الطرق والتي تتمثل بالكتل
 والبوابات الحدیدیة ویأتي كل ذلك تحت ذریعة األغراض العسكریة و/ أو الضرورات األمنیة. 

 
(ارتداد  منطقة العازلةاألراضي لصالح الالمزید من  شق الطرق االلتفافیة یتطلب مصادرة نكما أ

، مما تسبب راعلى كل جانب من جوانب الطریقمت75الطریق) والتي تمتد على طول الطریق بعرض 
 )23الخارطة رقم (أنظر . الخلیلألراضي في محافظة ل وال یزال یتسبب في دمار ھائل

 
 

 ) الطرق االلتفافي االسرائیلیة في محافظة الخلیل23الخارطة رقم (
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اسرائیلي بین الحرم االبراھیمي والمستوطنات استیطاني حالة دراسیة: طریق  •

 اإلسرائیلیة في البلدة القدیمة في الخلیل
 

 ،أعلن وزیر النقل والمواصالت االسرائیلي انذاك ، 2011 السابع من شھر نیسان من العامفي 
قلب محافظة الخلیل إلطالق المرحلة األولى في زیارة لھ لمستوطنة كریات اربع في  ،یسرائیل كاتس

ربط بین مستوطنة كریات أربع والحرم یجدید استیطاني طریق شق من مشروع استعماري جدید ل
 واديالتجمعات السكانیة الفلسطینیة في الخلیل: "یمر الطریق االستیطاني من اراضي اإلبراھیمي. و

عشرات المنازل ھدم مثل ھذا الطریق  في البلدة القدیمة في الخلیل. ویتطلب شق جابر وحيالنصارى 
اإلسرائیلیة نتیجة لضغط االستیطانیة الخطوة ھذه وجاءت دفة. في المنطقة المستھ والمباني الفلسطینیة

التي یسلكھا مستوطنة كریات أربع من أجل تقصیر المسافة القاطنین في من المستوطنین اإلسرائیلیین 
ویتكون المشروع  .اإلبراھیميالحرم القاطنون في مستوطنة كریات أربع للوصول الى  المستوطنون

الخارطة رقم  دوالر أمریكي).ملیون  7.2ملیون شیكل ( 25الیة قدرھا مراحل، بتكلفة إجم 3من 
)24( 
 

 
 ): مخطط الطریق االستیطاني االسرائیلي 24الخارطة رقم (

 
 االوامر العسكریة االسرائیلیة في محافظة الخلیل -13
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خالل  لقد حاولت إسرائیل مرارا و تكرارا الھروب من مكانتھا كدولة محتلة لألراضي الفلسطینیة من
و منذ  محاوالتھا تبریر وجودھا بوصفھا اإلداري في األراضي المحتلة. و لھذا السبب لجأت إسرائیل

األوامر العسكریة لشرعنة أعمالھا اصدار إلى  1967قطاع غزة في العام احتاللھا للضفة الغربیة و
منیة". وفي أعقاب االستیطانیة باستخدام مبرراتھا الشھیرة "االغراض العسكریة" و"الضرورات اال

، أصدرت إسرائیل االف األوامر العسكریة لمصادرة مساحات 1993توقیع اتفاقیة أوسلو في العام 
شاسعة من االراضي الفلسطینیة لألغراض العسكریة المختلفة وذلك لتعزیز سیطرتھا على األراضي 

د العسكریة فیة واقامة القواعبدءا من بناء المستوطنات وتوسیع المستوطنات القائمة وشق الطرق االلتفا
، أصدر الخلیلھذا باإلضافة الى بناء جدار العزل العنصري. ففي محافظة  ،وغیرھا من االنتھاكات

لتنفیذ مخططاتھ االستیطانیة، و كثیر من  يأمر عسكر 700ما یزید عن جیش االحتالل اإلسرائیلي 
 -:)13الجدول رقم (ى ھذا الیوم تظھر في ھذه االوامر لم تكن متاحة للعامة، ولكن تلك المتوفرة حت

 
): األوامر العسكریة اإلسرائیلیة الصادرة في محافظة الخلیل13الجدول رقم (   

 الرقم نوع االمر العسكري العدد
 1 البناء الغیر مرخص 541
 2 میرات مراقبةاك 7
 3 منطقة عسكریة مغلقة 24
 4 معسكر اسرائیلي 2
 5 برج مراقبة 12
 6 استعماالت عسكریة 32
 7 التفافي شق طریق 21
 8 "اراضي دولةاعالن "أوامر اخالء و 72
 9 الجدار علىبناء جدار واقامة بوابات  29
 المجموع 740

القدس  –معھد االبحاث التطبیقیة  ،المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافیة
2018 ،(أریج)  

 
 

 ُملخص
 

نش�اطاتھا على الرغم من الشجب واالس�تنكار ال�دولي ، ف�إن إس�رائیل ماض�یة ، وم�ن جان�ب واح�د، ف�ي 
 محافظة الخلیل بھدف السیطرة على أكبر قدر ممكن من االراضي الفلسطینیة.  االستیطانیة في

 
الى ھجمة اسرائیلیة شرسة على كل ما ھو فلس�طیني  1967ث تعرضت المحافظة منذ احتاللھا عام حی

عل�ى مص�ادرة االراض�ي الفلس�طینیة لص�الح اھ�دافھا س�لطات االح�تالل االس�رائیلیة فیھا. حیث عم�دت 
رق االس��تعماریة المتمثل��ة؛ ببن��اء المس��توطنات االس��رائیلیة، بن��اء ج��دار الع��زل العنص��ري، تش��یید الط��
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االلتفافیة لخدمة المستوطنین االسرائیلیین، بناء القواعد العسكریة، والسماح للمس�توطنین بإنش�اء الب�ؤر 
كما تسعى سلطات االحتالل االسرائیلیة الى تضیق الخناق على الفلسطینیین اینما وج�دوا، االستیطانیة. 

 االستعماري االسرائیلي.  لدفعھم الى الرحیل عن المناطق التي تشكل ھدفا استراتیجیا للكیان 
 

تعتب��ر ناقض��ة للتعھ��دات  الخلی��لان النش��اطات االس��تیطانیة اإلس��رائیلیة االحادی��ة الجان��ب ف��ي محافظ��ة 
االسرائیلیة تجاه االتفاقیات الموقعة اضافة الى كونھا اعماال عدائیة ضد الشعب الفلسطیني. كما أن بناء 

محافظ�ة یھ�دد التنمی�ة واالس�تدامة ف�ي المحافظ�ة و الجدار الع�زل العنص�ري اإلس�رائیلي عل�ى أراض�ي 
یشكل تھدیدا على السكان فیھا كما ھو الحال ف�ي جمی�ع أنح�اء األراض�ي الفلس�طینیة المحتل�ة و ال�ذي ال 
یقتصر فقط على حرم�ان الفلس�طینیین م�ن األراض�ي الزراعی�ة والمراع�ي الخض�راء، ب�ل أیض�ا یض�ع 

 حواجز مادیة في وجھ نموھا الطبیعي.
 
 

62 
 


	4- الانتهاكات الإسرائيلية بحق الاراضي والممتلكات في محافظة الخليل
	 المصادرة بذريعة “أراضي الدولة “،الوجه الاستيطاني الاول للحكومة الاسرائيلية
	9.1  الآثار السلبية المترتبة على بناء جدار العزل العنصري في محافظة الخليل
	10- المعابر الاسرائيلية في محافظة الخليل
	12- الطرق الالتفافية الإسرائيلية في محافظة الخليل
	4- الانتهاكات الإسرائيلية بحق الاراضي والممتلكات في محافظة الخليل

	 المصادرة بذريعة “أراضي الدولة “ الوجه الاستيطاني الاول للحكومة الاسرائيلية
	9.1- الآثار السلبية المترتبة على بناء جدار العزل العنصري في محافظة الخليل
	10- المعابر الاسرائيلية في محافظة الخليل
	12- الطرق الالتفافية الإسرائيلية في محافظة الخليل


